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 موجز وافٍ 
من موارد انضمت موریتانیا حدیثا لصفوف الشریحة الدنیا من البلدان المتوسطة الدخل، ویرجع ذلك في المقام األول لما تتمتع به  .1

في المائة في أوائل  10إذ ارتفعت نسبة ما یسهم به قطاع الموارد التعدینیة في إجمالي الناتج المحلي من  طبیعیة ضخمة. 

وتتركز أنشطة الصناعات   في المائة في الوقت الراهن، ومازالت االكتشافات الضخمة تتوالى. 30التسعینات إلى أكثر من 

تى اآلن على استخراج الحدید والتنقیب عن النفط لكن البالد على وشك استغالل احتیاطیاتها الضخمة االستخراجیة في موریتانیا ح

في المائة من إجمالي الناتج  17وتشكل الزراعة ومصاید األسماك والحراجة معا نحو  من الغاز الطبیعي والنحاس والذهب.

وأسهمت صادرات الموارد الطبیعیة، التي 2 ضعفا من السكان.وتمثل أحد أكبر مصادر التشغیل وخاصة ألكثر الفئات  1المحلي

في المائة سنویا في المتوسط بین عامي  6تعززت بارتفاع أسعار السلع األولیة، في الزیادة المفاجئة األخیرة في النمو حیث تجاوز 

 على وبناء األساس لتنمیة مستدامة.وٕاذا ُأحسنت إدارة الموارد الطبیعیة، یمكنها دفع النمو االقتصادي بنسبة أ .2013و 2003

غیر أنه في موریتانیا، مثلها مثل بلدان أخرى، یواجه صانعو السیاسات صعوبة في المفاضلة بین االستجابة 

  لالحتیاجات العاجلة للسكان وبین االستثمار في المستقبل حین تنضب الموارد غیر المتجددة.

ء االقتصادي وعملیة صنع القرارات بشأن األولویات اإلنمائیة في بلد یتمتع بوفرة یجب النظر إلى جمیع المصادر عند قیاس األدا .2

وتتضمن الثروة رأس المال الطبیعي (المعادن والطاقة، وأخشاب الغابات، واألراضي الزراعیة، والمصاید  في الموارد الطبیعیة.

ّنع أو المنتج (المباني والمعدات والبنیة التحتیة) وما یسمى السمكیة، والموارد المائیة، واألنظمة اإلیكولوجیة)، ورأس المال المص

ویجب بناء الثروة، أو على األقل الحفاظ على رصید الثروة ثابتا، كي یواصل بلد ما   رأس المال غیر المادي والبشري واالجتماعي.

لمدخرات المعدل" الذي یمكن الحصول والمؤشر المستخدم عادة في قیاس أي تغیرات في الثروة هو "صافي ا  تسجیل نمو مستدام.

وعلى ذلك، فإن   علیه بتصحیح مقیاس صافي المدخرات التقلیدي عن طریق خصم فاقد الموارد الطبیعیة وٕاضافة تراكم رأس المال.

وطبیعته؛ ) التحدید الكمي لرصید ثروة موریتانیا وقیمة كل مكون من رأس المال الُمنتج وغیر المادي، 1( هذا التقریر یهدف إلى:

 المصدر: السلطات الوطنیة.  1
 ، المكتب الوطني لإلحصاء في موریتانیا2013المصدر: استبیان عمالي،   2
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وٕادراكا للقیود على 3  المعدل، باستخدام المعلومات المتاحة عن البلد ومنهجیات البنك الدولي. االدخار) حساب نسبة صافي 2و(

   البیانات المتاحة، ترد في نهایة التقریر مجموعة من التوصیات االسترشادیة بشأن السیاسات.

 النتائج الرئیسیة والتوصیات:

دوالرا للفرد، وهو ما یعادل بالضبط تقریبا المستوى الواقع بین  16موریتانیا من الثروة الطبیعیة تُقدر بنحو  قیمة إجمالي رصید •

بید أنه من   متوسط نصیب الفرد من الثروة في البلدان المنخفضة الدخل وذلك في الشریحة الدنیا من البلدان المتوسطة الدخل.

في المائة من إجمالي الثروة، وهو ما یقل كثیرا عن مستواها في الشریحة  10ى المدهش أن الثروة الُمنَتجة ال تمثل سو 

الدنیا من البلدان المتوسطة الدخل؛ وعلى النقیض فإن الثروة الطبیعیة مازالت ضخمة للغایة إذ تمثل نحو نصف إجمالي 

 الثروة.

ویمثل هذا  د األسماك وحدها نحو ربع الثروة الطبیعیة.في المائة من الثروة الطبیعیة، حیث تمثل مصای 58الموارد المتجددة تمثل  •

أمرا مشجعا لموریتانیا، حیث إن اإلدارة السلیمة لهذه الموارد یمكن أن یضمن تدفقا ثابتا للموارد في المستقبل ما یتیح 

 تحقیق نمو مستدام وشامل، مع تطبیق سیاسات مالئمة.

إلى إجمالي الدخل القومي) كان سلبیا  االدخار(أي نسبة صافي  االدخارصافي في الجانب السلبي، تشیر التقدیرات إلى أن معدل  •

 االدخاربالفعل، یبدو أن رصید الثروة الوطنیة لموریتانیا (صافي  ، ما یعني أن ثروة هذا البلد ُتستنفد.2006منذ عام 

وفیما یتعلق بمنطقة أفریقیا جنوب  .2013و 2003في المائة تقریبا بین عامي  11إجمالي الدخل القومي) قد هبط \المعدل

على إجمالي الدخل القومي كان إیجابیا حتى أوائل العقد  االدخارالصحراء ككل، تشیر األدلة القلیلة المتوفرة إلى أن معدل صافي 

 6.4-بما یعادل  2006األول من األلفیة ثم تغیر إلى الجانب السلبي، مع وصوله إلى أدنى نقطة في الجانب السلبي عام 

ویتطلب وقف هذا االتجاه استثمار ریع الموارد في رأس المال الُمنُتج وغیر المادي وخاصة البنیة التحتیة العامة والقدرات 

  5اإلداریة مع بناء الموارد البشریة عن طریق زیادة اإلنفاق على التعلیم.

 The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New“المنهجیة المستخدمة مصدرها الوحید   3
Millennium,” World Bank, 2011. 

 المصدر: مؤشرات التنمیة في العالم، البنك الدولي.  4
أس المال البشري ویزیده، لهذا السبب ال تتضمن هذه المنهجیة سوى اإلنفاق على التعلیم كبدیل لتراكم رأس المال البشري. فالتعلیم یعتبر أمرا یؤثر على ر   5

یحافظ على  في حین أن الرعایة الصحیة هدف "صیانة" أو تكلفة الصیانة. فباستثناء رعایة األمهات والتطعیم، ال یزید اإلنفاق على الصحة الثروة لكن
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أوال، ینبغي أن تقوم الحكومة بتعظیم الریع  وة.یمكن استخالص عدد من التوصیات بشأن السیاسات من هذا التحلیل لحساب الثر  .3

غیر أن هذا یعتمد على وجود أدوات فعالة للعائدات،  الناشئ عن الموارد الطبیعیة وتعید استثماره في رأس المال الُمنُتج والبشري.

ثانیا، من المهم توجیه السیاسات  وقواعد للمالیة العامة تقید أنظمة ومؤسسات اإلدارة االستنسابیة والفعالة لالستثمارات العامة.

بحیث تدعم استدامة األشكال المتجددة لرأس المال الطبیعي مثل مصاید األسماك والمراعي. ویرتبط هذا بالواقع ارتباطا استراتیجیا 

لومات ثالثا، من المهم أهمیة حیویة جمع المع في بلد مثل موریتانیا حیث یشكل فیه هذان القطاعان نسبة ضخمة من الثروة.

ونشرها لتحدید قیمة وٕامكانیات الموارد الطبیعیة. وینبغي أیضا بحث مسألة المشاورات العامة فیما یتعلق بعملیة إدارة العائدات 

في النهایة،  وینبغي أن یساعد هذا على تعریف المواطنین بالمفاضالت بین الحاضر والمستقبل. وآلیات المساءلة المرتبطة بها.

للصناعات االستخراجیة (أي مصدر العمالة والسلع والخدمات من الشركات الصغیرة ’ حتوى المحليالم’ینبغي تعظیم 

رغم  -والمجتمعات المحلیة) وذلك لضمان استفادة المواطنین من الصناعات االستخراجیة للموارد، وٕان كان هذا الجانب 

  یتجاوز نطاق هذا التحلیل.  -أهمیته الحیویة

 The Changing Wealth of“ة، یرجى مراجعة الثروة الحالیة، ولهذا السبب لم یتم أخذه في االعتبار. لالطالع على مزید من التفاصیل عن هذه المنهجی
Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millennium,” World Bank, 2011. 
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 شكر وتقدیر
وأتوجه  د من الزمالء بما أسهموا به من معلومات ومالحظات ومشورة فنیة في إثراء ما یرد في هذا التقریر من بحث وتحلیل.ساعد عدی

 بالشكر الخالص والمطلق أوال لمیریا بیجاتو التي ساندت هذا العمل ووفرت له التوجیه عن طریق ما وفرته من مشورة حیویة وتجربة عمیقة.

ویستحق كل من فیرا سونجوي وموكتار ثیام التقدیر لمساندتهما  لیش لما قدمه من توجیه ومشورة في غایة األهمیة.وشكر خاص لفیلیب إنج

وأشكر بكل  القیمة، وأتوجه بشكر خاص للحضرمي عبید لجهده القوي في جمع البیانات المیدانیة التي ما كان یتسنى إنجاز هذا العمل بدونها.

وقدم إسهامات  وس، وكیتیل هانسیس، وجلیس ماري النج، ومورتن الرسن، ودالیا لطیف لتحكیم هذا التقریر.حرارة كال من سیباستیان دیس

وأتوجه أیضا بجزیل الشكر لكل من باتولي  مهمة أیضا كل من إیثر نایكال، وأورفاشي ناراین، وباسم نیم، وسیلفانا توردو، وخافییر فینسنت.

عالوة على ذلك، تستحق السلطات الموریتانیة كل التقدیر  وجودیث فرناندیز لمساعدتهم القیمة.دینج، وفاطمة شریف، وسیلفان كوساك، 

وأود أیضا أن أشكر  لتعاونها الهام في توفیر البیانات الالزمة لهذا التحلیل ومساندة بعثات البنك الدولي في موریتانیا بجهد ال یعرف الكلل.

وأخیرا، ولیس آخرا بالطبع، أتوجه بالشكر الحار لهیلین إدموندسون، التي  نسخة النهائیة.شون لوثروب لمساعدته القیمة في تحریر ال

 أسهمت إسهاما حیویا في هذا التقریر بما قدمته من مشورة في البحوث االقتصادیة والتحلیل اإلحصائي والنماذج.

صحاب المصلحة بأهمیة اإلدارة التي تتسم ونأمل أن یسهم هذا التقریر في زیادة الوعي بین صانعي السیاسات وغیرهم من أ

بالمسؤولیة للثروة الوطنیة واستغالل الموارد المتجددة وغیر المتجددة في وضع األساس للنمو الطویل األجل الذي یعم الجمیع 

 بثماره.
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 دور الصناعات االستخراجیة في االقتصاد الموریتاني

 الكلي االقتصاد سیاق

ونما إجمالي الناتج المحلي، مستفیدا من إطار أفضل  معدل نمو قوي ومستدام في السنوات األخیرة.تمتع االقتصاد الموریتاني ب .1

وبلغ نصیب الفرد من إجمالي الناتج  ).2013-2003في المائة سنویا خالل العقد الماضي ( 6للسیاسات، بنسبة تصل في المتوسط إلى 

قوي للنمو رغم استمرار آثار األزمة المالیة العالمیة وأزمة منطقة الیورو، وكذلك وتحقق هذا المعدل ال .2012دوالرات عام  1106 6المحلي

ومما ساعد على تحقیق هذا النمو ارتفاع أسعار خام الحدید واكتشاف مناجم  .2011نوبة الجفاف الشدید التي اجتاحت البالد عام 

المتوقع أن یساعد االنتعاش في قطاع الزراعة وتنفیذ جدیدة للذهب والنحاس، إضافة إلى نشاط مصاید األسماك والبناء؛ ومن 

  .2013مشروعات ضخمة للبنیة التحتیة على استمرار قوة الزخم هذه في االقتصاد خالل عام 

 

، 2012في المائة عام  15وكان أسرع القطاعات االقتصادیة نموا في موریتانیا المصاید السمكیة، التي سجلت نموا بنسبة  .2

في المائة حیث استخدمت الحكومة ارتفاع عائدات التعدین في تمویل مشاریع البنیة  23عامة التي سجلت نموا بنسبة واالستثمارات ال

في المائة من االستثمارات العامة على الطاقة والنقل، وكان صافي إجمالي االستثمارات الخاصة قویا أیضا في  50وتركز أكثر من  التحتیة.

في المائة في السنة  23إلى حوالي  2000-1999في المائة من إجمالي الناتج المحلي تقریبا في سنة  2ن الفترة األخیرة حیث ارتفع م

في المائة من إجمالي الناتج  15وارتفع أیضا إجمالي تكوین رأس المال الثابت ارتفاعا ملحوظا في الفترة ذاتها من حوالي  .2012-20137

في المائة من  18م الحدید على ارتفاعها في مستویات قیاسیة، ویمثل إنتاج الحدید وحده حوالي وظلت أسعار خا في المائة. 40المحلي إلى 

وظهر أن التوقعات  في المائة من إجمالي الناتج المحلي. 7، ویمثل إنتاج المعادن األخرى خالف الحدید حوالي 8إجمالي الناتج المحلي

وتبدو توقعات النمو على المدى   في المائة من إجمالي الناتج المحلي. 3ط حالیا حوالي األولى لقطاع النفط مفرطة في التفاؤل، ویمثل النف

وقد انتعش اإلنتاج الزراعي عقب نوبة الجفاف  المتوسط قویة للغایة، تعززها زیادة ضخمة في إنتاج خام الحدید وتنمیة قطاع الغاز الطبیعي.

تعتمد الزراعة في موریتانیا اعتمادا شبه كامل على میاه األمطار، ما  .2013و 2012وذلك بفضل هطول األمطار بغزارة عامي  2011في 

 بالسعر الحالي للدوالر، المصدر: مؤشرات التنمیة في العالم، البنك الدولي  6
 المصدر: مؤشرات التنمیة في العالم، البنك الدولي  7
 2013: الحكومة، تشیر البیانات إلى سنة المصدر  8

1 
 

                                                           



في  7ویشكل قطاع مصاید األسماك نحو   بید أنها تملك إمكانیات كبیرة للري. یجعل من هذا القطاع معرضا بشدة للصدمات المناخیة.

ألف شخص، وٕان كان أكثرهم من  40نحو  9المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو مصدر مهم للتشغیل حیث یعمل فیه

  األجانب.

 

خالل العامین الماضیین، زاد الحیز المالي المتاح للحكومة إلى مستویات لم یسبق لها مثیل بفضل السیاسات الحصیفة في  .3

ت المعونات الدولیة أیضا في وأسهم مجال االقتصاد الكلي وزیادة الحصیلة الضریبیة وارتفاع األسعار العالمیة لخام الحدید والنفط الخام.

استجابة ألزمة الغذاء بعد نوبة الجفاف، وقدمت بعض بلدان  2012زیادة الحیز المالي المتاح للحكومة، حیث تم تقدیم تحویالت ضخمة عام 

ألوروبي الجدیدة المعنیة وحصلت موریتانیا أیضا على الدفعة األولى بموجب اتفاقیة االتحاد ا الشرق األوسط وشمال أفریقیا منحا استثنائیة.

في المائة تقریبا من  1عجزا بنسبة  2013لكن من المتوقع أن یشهد عام  .2012وأتاحت كل هذه الموارد فائضا مالیا نادرا عام  بالمصاید. 

اإلنفاق العام في مستواه ومن المتوقع أن یبقى  إجمالي الناتج المحلي مع عودة المنح إلى مستواها المعتاد بینما ارتفع اإلنفاق الرأسمالي.

انتظارا لعائدات تأتي مستقبال من مشاریع جدیدة الستخراج الحدید والذهب، رغم أنه لیس من المتوقع أن یعمل بعضها  2014المرتفع عام 

یق معدل إیجابي ؛ غیر أنه من المتوقع أن تحافظ موریتانیا على التوازن المالي في المدى المتوسط أو مع تحق2017بصورة كاملة حتى عام 

وفي حین أن ارتفاع عائدات الموارد یمثل فرصة عظیمة لمعالجة أوجه القصور في البنیة التحتیة واإلنفاق االجتماعي،  طفیف.

 فإن زیادة االعتماد على قطاع الموارد یجعل البالد أكثر تعرضا لتقلبات األسعار العالمیة للحدید والذهب على المدى المتوسط.

 

إذ أدى هبوط معتدل في أسعار التصدیر  .2013-2012وریتانیا أمام صدمات أسعار السلع األولیة في السنة اتضح ضعف م .4

، حیث سجل 2012وارتفاع حاد في الواردات بسبب مشاریع البنیة التحتیة والطاقة الضخمة أدى إلى بعض التدهور في المیزان التجاري عام 

، تحسن الوضع ووصل المیزان التجاري إلى مستوى التوازن نتیجة 2013وفي  تج المحلي.في المائة من إجمالي النا 13عجزا بنسبة 

بید أنه ینبغي اإلشارة إلى أن هذه الواردات تم تمویلها في األساس عن طریق االستثمار األجنبي  النخفاض الواردات عن المتوقع.

دى البعید؛ ولذلك ففي حالة استمرار الهبوط فترة طویلة في المباشر الذي یتأثر أیضا بأسواق السلع األولیة، وٕان كان على الم

 Etude des aspets macro-economique pour des pecheries durables en Mauritanie, WB, 2008المصدر:   9
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أسعار الصادرات یسجل المیزان التجاري آثارا سلبیة قد یخفف منها على األرجح هبوط الواردات الممولة باالستثمار األجنبي 

  المباشر.

 

مصدرة، رغم ظهور دالئل على تحقیق مازال تركیز الصادرات مرتفعا للغایة، سواء من حیث الشركاء التجاریین أو السلع ال .5

في المائة من هذه  50في المائة من إجمالي الصادرات، وأكثر من  70یشكل قطاع التعدین (الحدید والذهب والنحاس) نحو  تحّسن معتدل.

دوالر، ومن ملیار  1.4إلى  2012و 2011وارتفع صافي االستثمار األجنبي المباشر إلى الضعف بین  الصادرات یتوجه إلى الصین.

ونتیجة لذلك، من المتوقع أن تبقى االحتیاطیات الدولیة في مستوى  .2013المتوقع أن یبقى هذا االستثمار أعلى من ملیار دوالر عام 

 .2013أشهر من الواردات عام  7.4قیاسي یعادل 

 

ومازالت  ات الثنائیة الحالیة بنجاح.تعد مستویات الدین مرتفعة، لكن مسار الدیون مازال قابال إلدارته إذا اختتمت المفاوض .6

تسویة المتأخرات الضخمة المستحقة للكویت، والتي تمثل نحو ثلث إجمالي الدین الخارجي، معلقة ما یؤدي إلى ارتفاع نسبة الدین إلى 

من استخدام التمویل ولذلك فمن األهمیة بمكان أن تقّلص السلطات الموریتانیة  في المائة. 90إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 

 غیر المیسر إلى أن یتم إعادة جدولة الدیون المستحقة للكویت أو شطبها، سواء كلیا أم جزئیا.
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 دور الصناعات االستخراجیة في االقتصاد الموریتاني

في  4كان النمو السنوي الحقیقي إلجمالي الناتج المحلي أكثر قلیال من  .7

المائة في المتوسط خالل نصف العقد األول من األلفیة الجدیدة، لكن النمو ارتفع بحدة 

نمو  مستفیدا من ارتفاع أسعار الصادرات واستمر 2006في المائة عام  11متجاوزا 

ببدء  2006واقترنت الزیادة السریعة عام  .2013إجمالي الناتج المحلي قویا حتى عام 

إنتاج النفط، حیث بدأ تشغیل أول آبار نفطیة بحریة في موریتانیا وٕان كان معدل 

 االستخراج انخفض انخفاضا حادا خالل بضعة أشهر بسبب صعوبات فنیة شدیدة.

العامة لموریتانیا في التحسن، وذلك بفضل افتتاح واستمرت مؤشرات االقتصاد الكلي 10

وكان  أول مناجم للذهب والنحاس وارتفاع أسعار الحدید إلى مستویات لم یسبق لها مثیل.

مجلس الوزراء یصدر كل شهر لشركات أجنبیة ووطنیة تراخیص جدیدة للتنقیب عن 

ناطق الداخلیة ولم تثبط التهدیدات المتعلقة باألوضاع األمنیة في الم المعادن.

 ترخیص. 200شركات التعدین األجنبیة ووصل مجموع التراخیص الصادرة لشركات أجنبیة حتى الیوم إلى حوالي 

بدأ استخراج الحدید على نطاق واسع في منتصف الستینات، حین قام البنك الدولي والحكومة الموریتانیة والحكومة الفرنسیة  .8

وأصبحت الشركة الوطنیة  بتمویل أول مناجم تجاریة للحدید في البالد. 11MIFERMAمیفیرما والتحالف الدولي للتنقیب عن الحدید 

ملیون  11للصناعة والمعادن (سنیم) الیوم هي مالك األغلبیة في مناجم الحدید والمنقب الوحید في موریتانیا، حیث بلغ حجم اإلنتاج نحو 

ملیون طن  40وٕالى  2018ملیون طن بحلول عام  25یادة الطاقة اإلنتاجیة إلى ومن المتوقع أن تساعد خطط التوسع الحالیة على ز  12طن.

ولشركة سنیم بعد اجتماعي مهم وقد أسهمت في إنجاز العدید من  .2020وستبقى سنیم شركة الحدید الوحیدة حتى عام  .2025بحلول عام 

 آالف وظیفة دائمة وموسمیة. 10ومشاریع لالتصاالت وبتوفیر  األهداف العامة بالمشاركة في تمویل توسعات في المرافئ والسكك الحدیدیة

یات المحروقات آالف برمیل یومیا تقریبا. وتعتبر احتیاط 9، ویبلغ حالیا 2007ألف برمیل یومیا بعد منتصف  20تراجع اإلنتاج سریعا إلى ما دون   10
 ملیار في تشاد.  2.1مقابل  2008مالیین برمیل عام  310متواضعة: فاحتیاطیات النفط الخام المثبتة والمحتملة كانت تبلغ 

استقالل  بلالشركة العامة لمناجم الحدید الموریتانیة كانت مشروعا مشتركا من شركات الحدید الفرنسیة والبریطانیة واإلیطالیة واأللمانیة تأسست ق  11
 . 1960موریتانیا عن فرنسا عام 

 المصدر: مركز التجارة الدولیة، قاعدة بیانات الخریطة التجاریة.  12
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وقد تضاعفت مساهمتها في  بل إنها أنشأت مؤسسة خیریة خاصة بها، وتسهم إسهاما كبیرا في العدید من المشاریع ذات الصبغة الوطنیة.

ویتسم خام  .2014ملیون دوالر بدءا من عام  300ملیون دوالر (في المتوسط، خالل السنوات األخیرة) إلى  140الموازنة العامة من حوالي 

والي الحدید الموریتاني بأنه عالي الجودة، وتشیر التقدیرات إلى أن البالد تملك احتیاطیات ضخمة من الخام سواء المؤكدة أو المحتملة عند ح

ریع مقترحة للبنیة التحتیة من بینها مد خط ویمكن أن تساعد اتفاقات شراكة محتملة بین سنیم وشركات تعدین دولیة ومشا ملیارات طن. 3

وتعد موریتانیا حالیا ثاني أكبر مصدر  أنابیب لمیاه البحر إلى مركز معالجة الخام في زویرات على زیادة طاقة تصدیر الحدید في موریتانیا.

استمرت معدالت االستخراج الحالیة في  للحدید في القارة بعد جنوب أفریقیا، وهي تملك احتیاطیات ضخمة من الخام إلى حد أنه حتى إذا

ودخلت شركة زستراتا السویسریة للتنقیب عن  الزیادة فمن المتوقع أن یساند احتیاطي الخام صادرات البالد الضخمة لعقود كثیرة قادمة.

   المعادن صناعة الحدید في موریتانیا حدیثا، وذلك من خالل اتفاقیة مع سنیم.

 

ألف أونصة على  45ألف أونصة و 200حوالي  2012هب والنحاس وبلغ حجم الصادرات عام تصدر موریتانیا أیضا الذ .9
التي  14یة للتعدیندالكن  KINROSSوتسیطر الشركات األجنبیة وحدها على إنتاج الذهب وشركة التنقیب الرئیسیة هي كینروس  13.الترتیب

ألف طن سنویا، لكنه زاد  11وبلغ حجم اإلنتاج في البدایة نحو  ي.عامل محل 1500وتوظیف نحو  2007بدأت عملیاتها في موریتانیا عام 
شركة كینروس نهض وت 15اعتمادا على أسعار الذهب. 2016ومن المتوقع أن یزید عن المثلین بعد عام  2010ألف طن عام  200إلى 

مشاریع مخصصة لفائدة السكان المحلیین،  مالیین دوالر سنویا على عدة 10تازیازت بسیاسة المسؤولیة االجتماعیة، حیث یستهدف إنفاق 
وبخالف خام  بما في ذلك إنشاء مراكز تدریب فني ومنشآت للرعایة الصحیة وزیادة إمكانیة الحصول على میاه الشرب، ضمن جهود أخرى. 

ب لكل طن) وهو ما یعني جرام من الذه 1الحدید الموریتاني، فإن خام الذهب المستخرج محلیا یحتوي على درجة منخفضة من الذهب (نحو 
وبالنظر إلى النحاس، فإن الشركة الرئیسیة التي تقوم بأعمال التنقیب واإلنتاج هي شركة معادن نحاس موریتانیا التي  ارتفاع تكلفة اإلنتاج.

 1:3نسبة مالیین طن ب 4وصل حجم اإلنتاج إلى حوالي  2009وبنهایة  2006وقد بدأ إنتاج النحاس عام  تعمل في منطقة أكجوجت.
  16آالف طن من خام النحاس المركز شهریا. 4شخص وینتج نحو  1500ویعمل في أكجوجت حوالي  (النفایات إلى الخام).

 

وتشیر التقدیرات إلى أن موریتانیا تملك احتیاطیات مؤكدة ومحتملة من  .2006كما ذكرنا آنفا، بدأ إنتاج النفط في موریتانیا عام  .10

وهو رصید ضخم لكنه یقل كثیرا عن المتوقع في البدایة ویقل كثیرا عن مستواه في البلدان  17ملیون برمیل، 600لي النفط الخام تصل إلى حوا

  www.trademap.orgالمصدر: مركز التجارة الدولیة، الخریطة التجاریة:  13 
ي كندا والوالیات المتحدة والبرازیل وشیلي واإلكوادور وروسیا وغانا وموریتانیا. وفي موریتانیا، تعمل لشركة كینروس جولد كوربوریشن مناجم نشیطة ف  14

 الشركة عبر الشركة التابعة كینروس تازیازت المحدودة.
 .2لالطالع على مزید من التفاصیل عن افتراضات المنهجیة، یرجى الرجوع إلى المرفق   15

 ، منجم قلب أم كرین. 450المصدر:  16 
 .www.eiti.orgلمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لمبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة:  17 
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ثم  2002، ثم تاله حقل باندا عام 2001واكتشف أول حقل نفط في شینغیتي عام  األخرى المنتجة للنفط بما في ذلك دول إقلیمیة مثل تشاد.

والمناطق الرئیسیة الثالث التي تضم  ثم توالت االكتشافات حدیثا. 2005وفوكون عام  2004م وتفت عا 2003بلیكان وطیوف عام 

احتیاطیات موریتانیا من النفط هي الحوض الساحلي، وحوض تودیني الذي یمتد بین موریتانیا ومالي وتعادل مساحته مساحة إسبانیا تقریبا، 

الي احتیاطیات النفط والطاقة اإلنتاجیة في موریتانیا لم تشهد أي زیادة وحجم اإلنتاج حالیا بید أن التقدیرات المبدئیة إلجم والحقول البحریة.

لكن أسعار النفط المرتفع وتكنولوجیا االستخراج التي تزداد كفاءة جعلت من هذا القطاع مساهما  آالف برمیل یومیا.  8متواضع إذ یبلغ  

في المائة تقریبا من إجمالي الناتج المحلي أو حوالي  3وأجور وصادرات) ویشكل النفط حالیا كبیرا في االقتصاد الموریتاني (عائدات ضریبیة 

) تم إنشاء صندوق نفطي، وقد شهدا نموا بطیئا رغم ضعف إنتاج النفط، وذلك نتیجة 2006وفي بدایة األنشطة النفطیة ( ملیون دوالر. 160

 ملیون دوالر. 100) إلى أن حجمه أصبح 2014وتشیر التقدیرات الحالیة (أوائل  الرتفاع األسعار.

 

، أنهى 2005فقبل بضعة أشهر في أغسطس/آب  جاء بدایة اإلنتاج النفطي في منعطف مهم من التاریخ السیاسي للبالد. .11

ه مراقبون عاما في السلطة، وكانت هذه بدایة لما یصف 21انقالب حكم الرئیس (ورئیس الوزراء السابق) معاویة ولد سید أحمد طایع بعد 

وكانت اللوائح األولى واتفاقیات االستغالل واإلدارة العامة لقطاع النفط كلها وقعت في مناخ من االضطرابات  محلیون بأنه فترة "انتقالیة".

على توافر ونتیجة لذلك كانت هناك قیود شدیدة  السیاسیة الشدیدة والضعف البالغ في الحكم، وهو ما انعكس في تغیرات سریعة في القیادات.

وفي السنوات األخیرة قام بالعمل في البالد شركات ضخمة مثل أجیب وموبیل وشل وأكسون،  البیانات عن قطاع النفط ومصداقیتها ودقتها.

 ة.ومازال عدد من الشركات العالمیة الضخمة یعمل في قطاع النفط الموریتاني مثل توتال وتالوأویل وریبسول وشركة البترول الوطنیة الصینی

وُینشر على أحد المواقع اإللكترونیة الحكومیة بانتظام التقاریر السنویة التي تتضمن العائدات الحكومیة من شركات النفط 

  18والتعدین.

 

وتشیر التقدیرات إلى أن مخزونات الغاز الطبیعي ضخمة بشكل  .تم اكتشاف احتیاطیات ضخمة من الغاز الطبیعي في عهد قریب .12

وسریعا ما زاد اهتمام القطاع العام والخاص بهذا القطاع، وُقطع شوط كبیر في  وبي من البالد وفي المناطق البحریة.خاص في الجزء الجن

ویتضمن هذا المشروع تصدیر  تنفیذ مشروع استخدام الغاز في تولید الكهرباء في باندا وهو ما قد یضاعف قدرات التولید في موریتانیا.

 50في حین أنه من المتوقع أن یخفض من تكلفة إنتاج الكهرباء محلیا ویحّسن من إمدادات الكهرباء ألكثر من  الكهرباء إلى السنغال ومالي،

 ..mrwww.cnitieانظر:  18 
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وسیتم تنفیذ المشروع من خالل شراكة من القطاع العام والخاص بمساندة من  في المائة من سكان الحضر الذین یعیشون في عشوائیات.

وتبرز اإلمكانات الضخمة  2015.19الدولیة لضمان االستثمار؛ ومن المتوقع استكمال المشروع بنهایة  البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر والوكالة

لكن كیفیة إدارة القطاع وكیفیة إدارة  لقطاع الغاز الطبیعي الدور الهام واألهمیة المتنامیة للصناعات االستخراجیة في االقتصاد الموریتاني.

تثمارها ستحددان مدى استغالل رأس المال الطبیعي في التصدي للتحدیات الضخمة التي ما یدره من عائدات مالیة وكیفیة اس

  تواجهها البالد في مجال التنمیة والحد من الفقر.

 

وتمتثل موریتانیا بشكل كامل حققت الحكومة قدرا من التقدم في تحسین نظام إدارة الصناعات االستخراجیة ومستوى الشفافیة فیه،  .13

  ة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة وبرنامجها المحدد للبلدان النامیة الغنیة بالموارد.لمعاییر مبادر 

 .2013للجمهوریة اإلسالمیة الموریتانیة، البنك الدولي،  2016-2014قارن استراتیجیة البنك الدولي للشراكة القطریة عن السنوات   19
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 دور الموارد المتجددة في االقتصاد الموریتاني

ویصل حجم  كیلومترا بعض أثرى مصاید األسماك في العالم. 754یحتوي ساحل موریتانیا على المحیط األطلنطي بطول  .14

ألف طن من األسماك سنویا في حین أن حرفة صید األسماك تنتج  800صیدها على نطاق تجاري إلى حوالي  صادرات األسماك التي یتم

ألف وظیفة مباشرة، وٕان كان الكثیر من هذه الوظائف یشغلها عمال من  40ویوفر قطاع صید األسماك ما یزید على  ألف طن. 80نحو 

وتعمل جمیع قوارب الصید  رات الخاصة بالتوظیف بین العامل الدائم والعامل الموسمي.البلدان المجاورة (وخاصة السنغال) وال تفرق التقدی

ویوجد الشركاء  في المائة من إجمالي الكمیات التي یتم صیدها. 90المحلیة تقریبا من مینائي نواكشوط ونواذیبو اللذین یشكالن معا نحو 

وتدیر جمیع الصادرات الشركة الموریتانیة لتسویق األسماك، التي كانت  ى الصین.التجاریون لموریتانیا في هذا القطاع في أوروبا إضافة إل

ومارست  1984وتأسست الشركة التي یقع مقرها في نواكشوط عام  شركة عامة وهي اآلن شركة خاصة تعمل بمساندة من القطاع العام.

وال یوجد في موریتانیا نشاط كبیر  ي موریتانیا والمخصصة للتصدیر.خالل العقود الثالثة الماضیة احتكارا فعلیا لمنتجات األسماك المجمدة ف

 لتجهیز األسماك وهو یقتصر على عدد محدود من الشركات القائمة في مجال إنتاج وجبات األسماك حیث مازالت القیمة المضافة ضعیفة.

ر المعوزة فحسب، بل إن اتفاقیات حقوق الصید الدولیة وقطاع المصاید لیس مساهما كبیرا في مجال التوظیف والدخل والتغذیة الحیویة لألس

 لكن القطاع یعاني سیاسات عاجزة وسوء اإلدارة وفشل المنظمات في القیام بوظائفها. تمثل أیضا مصدرا كبیرا للدخل المعفي من الضرائب.

   كما یتم تجاهل اإلجراءات الالزمة لمنع الصید الجائر.

 

فهذا القطاع یملك إمكانیات ضخمة للتنمیة، وخاصة الزراعة المرویة إلى  دیا رئیسیا في موریتانیا.تعد الزراعة أیضا قطاعا اقتصا .15

في المائة فحسب مستغلة  30ألف هكتار، منها  140وتصل إمكانیات الري في البالد إلى ما یعادل  20جانب الضفة الشمالیة لنهر السنغال.

كمنظمة إقلیمیة  1972عام  21وتأسست منظمة تنمیة حوض نهر السنغال ُیزرع بالخضر. (إلنتاج األرز أساسا) في حین أن الجزء الباقي

وقد اجتذبت المنطقة حدیثا العدید  تستهدف تحسین دخل السكان المحلیین وأمنهم الغذائي مع الحفاظ على األنظمة اإلیكولوجیة المحلیة.

  لنقل عبر النهر والطاقة الكهرومائیة.من المستثمرین (إقلیمیین ودولیین) لمشاریع مختلفة من بینها ا

 

 اج.ألف هكتار وتنویع اإلنت 11یساند البنك الدولي الحكومة ببرنامج ضخم للري على طول نهر السنغال، ویستهدف المشروع إعادة تأهیل أكثر من   20
 البلدان األعضاء هي غینیا ومالي وموریتانیا والسنغال.  21
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 في المائة من مجموع أراضي موریتانیا في حین أن األراضي القابلة للزراعة محدودة للغایة. 40تغطي المراعي حالیا حوالي  .16

في البالد في حین أن  وتقوم الزراعة في موریتانیا عادة على أساس شبه زراعة الكفاف، والتمر والسرغم والدرنیات والدخن من أهم المحاصیل

ویمثل الرعي مورد الرزق لنسبة كبیرة من السكان وله أهمیة خاصة للمجتمعات  اإلنتاج الحیواني یشمل الماشیة واألغنام والجمال والدواجن.

في  70وتستورد موریتانیا نحو  بید أن مجموع اإلنتاجیة الزراعیة والحیوانیة یقل كثیرا عن تلبیة االحتیاجات الغذائیة للسكان، المحلیة التقلیدیة.

وبشكل خاص، في حین أن الثروة الحیوانیة توفر فائضا للتصدیر فإن المحاصیل غیر كافیة بشكل عام  المائة من احتیاجاتها من الحبوب.

ة األراضي القابلة ویبلغ مجموع مساح لتغطیة الطلب المحلي في موریتانیا التي تخضع بشدة للصدمات الخارجیة (األسعار والمناخ، مثال).

منها نسبة كبیرة تعتمد على الري باألمطار، وتتعرض بالتالي للتقلبات في معدالت هطول  ألف هكتار، 500للزراعة في موریتانیا حوالي 

إذ  كما أن موریتانیا من البلدان األشد تعرضا للتصحر وقلقا بشأنه، ).ألف هكتار 200إلى  هكتار 5000األمطار (یمكن أن تتغیر من 

 ویعمل في في المائة من األراضي مهددة بهذه الظاهرة. 70تظهر تقدیرات منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة أن أكثر من 

 ، لكن نظرا لضعف اإلنتاجیة وعدم الكفاءة الهیكلیة فإن هذا القطاع ال22الزراعة واإلنتاج الحیواني معا نحو ثلثا القوة العاملة في موریتانیا

وباعتبار موریتانیا من دول الساحل وهي صحراویة في األساس، فإنها معرضة  23في المائة من إجمالي الناتج المحلي. 16یشكل سوى 

وقد أعطت الحكومة أولویة كبیرة للزراعة  للصدمات المناخیة التي تؤدي إلى تفاقم ضعف األمن الغذائي وتخلق ضغوطا على أسعار الغذاء.

راقها البحثیة عن استراتیجیة الحد من الفقر وفي التركیز على المساندة الثنائیة والمتعددة األطراف بما في ذلك المساندة كما یتبین في أو 

إن قدرة موریتانیا على إدارة مواردها المتجددة وزیادة إنتاجیة القطاع الرئیسي على نحٍو مستدام  المقدمة من مجموعة البنك الدولي. 

المشاركة على نطاق واسع في نمو الزراعة والثروة الحیوانیة ومصاید األسماك ستكون حیویة في تحقیق  واعتماد سیاسات تضم

أهداف تنمیتها االقتصادیة واالجتماعیة.

 % من القوة العاملة تتركز في القطاع الریفي.57: حوالي 2013المصدر: استبیان عمالي، المكتب الوطني لإلحصاء،   22
 .2013تقدیرات خبراء البنك الدولي، باألسعار االسمیة،   23
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 تحلیل محاسبة الثروة 

 الوطنیة والمدخرات الثروة حساب المحلي: الناتج إجمالي نمو بعد ما

مو إجمالي الناتج المحلي بوصفه المقیاس الرئیسي للتنمیة االقتصادیة؛ بید أن غالبا ما یركز تحلیل االقتصاد الكلي على ن .17

على القدر ذاته من  –وٕان كان یصعب تحدیدها كمیا  –إجمالي الناتج المحلي وحده ال یقدم الصورة كاملة، وقد تكون مؤشرات أخرى 

هذا بشكل خاص في البلدان التي حبتها الطبیعة بموارد استخراجیة وینطبق  األهمیة في تفسیر المكاسب أو الخسائر االقتصادیة االجتماعیة.

فإجمالي الناتج المحلي وغیره من المؤشرات المماثلة تصف قیمة الناتج الوطني، أو من وجهة نظر مختلفة الدخل الوطني، لكنها ال  ضخمة.

في تشكیل تلك األصول بمرور الوقت بما في ذلك استنفاد مساهمة مختلف أنواع األصول الرأسمالیة أو التغیرات  –تفسر أساس هذا الناتج 

وفي البلدان  الموارد المتجددة وغیر المتجددة أو اإلضرار باألنظمة اإلیكولوجیة المحلیة وكذلك تراكم رأس المال المادي والبشري المتكاثر.

عید، وال تستطیع مؤشرات الدخل الوطني الغنیة بالموارد، یصبح لهذه الدینامیكیات تبعات حیویة على النمو على المدى الب

 24.تقییمها

 

والطبیعي، التي  اديفي هذا السیاق، یمكن استخدام حساب الثروة للتحدید الكمي لمختلف أنواع رأس المال، الُمنُتج وغیر الم .18

ا ویكشف تبعاتها على التنمیة في ویحاول التحلیل التالي أن یحدد أنماط تشكیل رأس المال واستنفاده في موریتانی تحرك النمو االقتصادي.

وتستهدف المنهجیة المعروفة باسم حساب الثروة تحدید قیمة الموارد الطبیعیة المتجددة (كاألراضي  البالد على المدى البعید.

یة التحتیة الزراعیة والغابات ومصاید األسماك)، والموارد غیر المتجددة (كالمعادن والهیدروكربونات) ورأس المال الُمنُتج (كالبن

العامة وأرصدة رأس المال الخاص)، ورأس المال البشري (كالتعلیم والتدریب ومهارات قوة العمل) وكذلك رأس المال غیر المادي 

24  Hamilton, K. and E. Ley (2010) “Measuring National Income and Growth in Resource-Rich, Income-Poor 
Countries,” Economic Premise n.28 Washington DC: The World Bank. 
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الذي ال یتسنى تقییمه بسهولة من الناحیة النقدیة (كالمؤسسات العامة واألنظمة اإلداریة، والمنظمات الخاصة ومنظمات المجتمع 

 الذي یحقق أثرا كبیرا على إمكانیات النمو على المدى البعید. المدني) ولكن 

 

من بین أهم اإلجراءات المتاحة لقیاس التغیر في الرصید األساسي لبلد ما من رأس المال المنِتج صافي المدخرات المعدل  .19

س تقلیدي للمحاسبة القومیة إلجمالي ویأتي صافي المدخرات المعدل من مقیا المحسوب كنسبة من نصیب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

) خصم 2) خصم إهالك رأس المال الثابت للحصول على صافي االدخار القومي، و(1( المدخرات، لكنه یتضمن أربعة تعدیالت رئیسیة:

لناجمة عن التلوث ) خصم األضرار ا3استنفاد الموارد الطبیعیة لیعكس أي تغیرات طرأت على قیمة األصول المرتبطة بأنشطة االستغالل، و(

) إضافة المصروفات الجاریة على 4لتفسیر تكلفة التدهور البیئي على األجل الطویل، و( 25من ثاني أكسید الكربون وانبعاثات الجسیمات

هو  دياولیس من المستغرب أن رأس المال غیر الم التعلیم كعامل في األثر اإلیجابي لتشكیل رأس المال البشري على النمو البعید المدى.

 26أصعب مكون في القیاس وُیحتسب في النهایة باعتباره الباقي بعد طرح األشكال األخرى لرأس المال من تقدیر إلجمالي قیمة رأس المال.

البشري  الوالفائدة من هذا القیاس هي أنها تتیح تقییم مدى التوازن بین استنفاد الموارد الطبیعیة وبین ریع هذه الموارد وأي تغیرات في رأس الم

ولهذا تبعات مهمة على االستهالك الطویل األجل والعدل مع األجیال القادمة فیما یتعلق باستغالل  ورأس المال الناشئ من األنشطة البشریة.

   لكن هذه مجرد لمحة في لحظة من الزمن وال تأخذ في حسبانها إمكانیة التوصل إلى اكتشافات جدیدة. الموارد الطبیعیة.

 

یر من األدبیات عن معدالت صافي االدخار المعدل اتجاها مثیرا للقلق بین البلدان الغنیة بالموارد في أفریقیا جنوب تكشف الكث .20

وفي حین أن  الصحراء، حیث یخفي ارتفاع معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي في الغالب تراجع الرصید الرئیسي لرأس المال الطبیعي.

لها الطبیعیة إلى رأسمال منِتج وبشري، ففي كثیر من الحاالت أذكى استغالل الثروة الطبیعیة زیادة غیر بعض البلدان نجحت في تحویل أصو 

عالوة على  27مستدامة في اإلنفاق الجاري على استثمارات استهالكیة أو منخفضة اإلنتاجیة وذلك على حساب النمو على األجل الطویل.

وتكهن  2010-1997نظرا الستحالة تحدید/تقدیر أرقام محدثة لتكلفة التلوث، أدرج هذا التحلیل قیم المسارات استنادا إلى التقدیرات المتاحة للفترة   25
 (تقدیرات تاریخیة عن انبعاثات الجسیمات واردة في مؤشرات التنمیة في العالم، البنك الدولي). 2013بتقدیر لها لسنة 

 لمزید من التفاصیل. وحیث أنه لم یتسن تقدیر قیمة أراضي المحاصیل بشكل منفصل، فهي مدرجة أیضا في هذا الرقم المتبقي. 2انظر المرفق   26
 Collier, P., R. Van Der Ploeg, M. Spence and A. Venables (2010) “Managing Resource Revenues inظر ان  27

Developing Economies,” IFM Staff Papers 57:84-118 Washington DC: IMF 
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ط عام بین معدالت االدخار  المعدلة بالسالب وبین المؤشرات المنخفضة دائما للتنمیة ذلك، تشیر البیانات المتاحة إلى وجود ارتبا

 28االقتصادیة االجتماعیة، كمعدالت معرفة القراءة والكتابة ومستویات التغذیة ونواتج الصحة العامة.

 

لیل التالي في األساس على رأس في ضوء ما تلعبه الموارد الطبیعیة من دور رئیسي في نمو االقتصاد الموریتاني، یركز التح .21

یمكن تقسیم رصید موریتانیا من رأس المال الطبیعي إلى ستة فئات، تمثل معا أغلبیة الموارد المتجددة وغیر المتجددة في  المال الطبیعي.

التحلیل احتساب معدل  ویستهدف خام الحدید، وخام الذهب، والغاز الطبیعي، والنفط الخام، والثروة السمكیة، والمراعي. وهي: البالد.

 استنفاد كل من هذه األنواع من رأس المال الطبیعي.

 

الخطوة األولى هي حساب ریع الموارد لكل فئة من رأس المال، والذي یعكس صافي الدخل الجاري الناشئ عن الموارد المتجددة  .22

نه مجموع العائدات من بیع إجمالي الموارد مخصوما منه وفیما یتعلق بالموارد االستخراجیة، یمكن تعریف ریع الموارد بأ وغیر المتجددة.

ویتم إعداد توقعات  جمیع التكالیف الناشئة عن عملیة االستخراج، بما في ذلك تكلفة الفرصة البدیلة لرأس المال المنَتج، معدال بنسبة التضخم.

، تشیر التقدیرات إلى أن نسبة التضخم 2038و 2013وبین عامي  عاما، وهو ما یعادل جیال واحدا. 25لقیمة ریع الموارد على مدار 

في  10ومن المنتظر أن تكون نسبة العائد إلى رأس المال الثابت (أو تكلفة الفرصة البدیلة لرأس المال)  في المائة في المتوسط. 3ستكون 

الخصم االجتماعي،  معدلحتساب وفي النهایة، یتم تعدیل ریع الموارد أیضا ال المائة سنویا وتخصم من ریع الموارد لكل تصنیف.

 29في المائة حسب معادلة رامزي. 4والذي یحدد حسب ممارسات البنك الدولي المعیاریة عند 

 

التحدي المحوري إلدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنیة بالموارد یتمثل في تحدید النسبة التي یتم استهالكها من ریع الموارد،  .23

وهذه مسألة لها أهمیة خاصة في بلد مثل موریتانیا  واستثمارها لمساندة أي تحسینات مستقبلیة في دولة الرفاه. والنسبة التي یتم ادخارها

 Hamilton, K. and E. Ley (2010), “Measuring National Income and Growth in Resource-Rich, Income-Poorانظر   28
Countries,” Economic Premise n.28, Washington DC: The World Bank 

هي مرونة المنفعة الحدیة  γهي معدل التفضیل الزمني الصافي، و δهي معدل الخصم االجتماعي، و rحیث  r= δ (γ • c/g)المعادلة هي:   29
هي نسبة االستهالك إلى النمو (نصیب  c/gأي كیف تنخفض المنفعة سریعا مع زیادة االستهالك)، ولالستهالك، مقیسا بالمنحنى النسبي لوظیفة المنفعة (

حدي مفید أكثر الفرد من إجمالي الناتج المحلي) وتتیح مقیاسا لما إذا كان سیتحقق دخل أعلى في المستقبل ومدى هذه  الزیادة، ولذلك فإن االستهالك ال
 حالیا عنه في المستقبل. 
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ویمكن استخالص إطار نظري لمعالجة المفاضالت بین اإلنفاق واالدخار من التباین في فرضیة  حیث توجد احتیاجات فوریة ضخمة للسكان.

ادیة الكلیة المعیاریة لهذا النموذج ال یكون المحدد الرئیسي الستهالك الفرد هو دخله الحالي المتاح ففي الصیاغة االقتص 30الدخل الدائم.

 لإلنفاق، وهو العائد الذي یحصل علیه في أي لحظة، بل هو "الدخل الدائم" الذي یعرف بأنه العائد الطویل األجل على مجموع أصوله.

لیمي، والمهارات المهنیة والخبرات) وأصولها المادیة والمالیة (العقارات ورأس المال ویتضمن هذا رأس المال البشري (التحصیل التع

ویطبق النظیر لفرضیة الدخل الدائم في االقتصاد الكلي هذه المفاهیم على مستوى األمة، ما یشجع الحكومات على بناء  31االستثماري).

ورغم عدد من  س المال القومي بدال من التدفقات الجاریة إلجمالي الناتج المحلي.قراراتها االقتصادیة على العائدات الطویلة األجل لرصید رأ

  هذا النموذج یقدم وجهة نظر قیمة على المدى البعید بشأن اإلنتاجیة والخصم.32التحذیرات المهمة، فإن 

 

النتائج إجمالي رصید الثروة، حیث أوال، تقوض  قبل الشروع في التحلیل، ینبغي اإلشارة إلى عدید من المشاكل المنهجیة األخرى. .24

بما في ذلك األراضي الزراعیة والغابات والموارد المعدنیة األقل أهمیة، على سبیل  –ال یتضمن التحلیل عدیدا من فئات رأس المال الطبیعي 

أیضا على مصداقیة تحلیل الفئات ثانیا، تؤثر القیود على البیانات  وذلك بسبب عدم توفر البیانات أو عدم موثوقیتها. –المثال ال الحصر 

فعلى سبیل المثال، فإن أنواع أسماك األعماق غیر واردة في حسابات قطاع الثروة السمكیة ألن البیانات غیر متوفرة أو مجزأة أو  الواردة.

خلیة قد تغیر أساس بناء التقدیرات ثالثا، تستند التقدیرات إلى أفضل المعلومات المتاحة حالیا، لكن أي عدد من العوامل التد غیر موثوق فیها.

وأخیرا، فإن التوقعات الطویلة األجل للتضخم  أو التوقعات، بما في ذلك االبتكارات التكنولوجیة واكتشاف موارد جدیدة والتغیرات المناخیة.

 ة من الغموض ال مفر منها.لكنها مع ذلك تتضمن درج 33وسعر الصرف وأسعار السلع األولیة تستند إلى عدید من المصادر الموثوق فیها

 مزید من التفاصیل عن مصادر البیانات والمنهجیة. 2و 1وترد في المرفقین 

 ونتائجه البحث تساؤالت

30  Friedman, M. (1957) “A Theory of the Consumption Function” Princeton, NJ: Princeton University Press. 
 Hall, R. E. (1978) “Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory andقارن   31

Evidence,” Journal of Political Economy 86(6): 971-987 
فعالة لرأس  فرضیة الدخل الدائم تعتمد على عدد من االفتراضات التي قد ال تثبت في جمیع األوضاع الواقعیة. فعلى سبیل المثال، فإنها تفترض أسواقا  32

 یتانیا.المال تتوفر فیها معلومات كاملة ومتسقة، وكذلك سیولة كافیة. وهذه األوضاع غیر محتملة في البلدان النامیة مثل مور 
ادن، ضمن یشمل هذا توقعات البنك الدولي ألسعار السلع األولیة، وتوقعات صندوق النقد الدولي وتقاریر جى بي مورجان عن األسعار المستقبلیة للمع  33

 مصادر أخرى.
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) ما الرصید التقدیري الحالي 1( التحلیل الذي تم إجراؤه في هذا التقریر یستهدف التصدي لثالثة تساؤالت رئیسیة في البحث. .25

) ما المعدل الحالي 2( ي ذلك رأس المال الطبیعي المنَتج وغیر المادي سواء المتجدد منه أو غیر المتجدد؟لرأس المال في البالد، بما ف

) ما الذي یتطلبه النمو المستدام 3( لصافي االدخار القومي المعدل في موریتانیا، وما هي تبعاته على استدامة رصید الثروة في البالد؟

 ر المتجددة على السواء؟من حیث إدارة الموارد المتجددة وغی

 

ولوضع هذا  ألف دوالر للفرد. 16ملیار دوالر أو نحو  60حوالي  34تشیر نتائج التحلیل إلى قیمة إجمالي رصید الثروة القومیة .26

 30آالف دوالر في حین یصل هذا المتوسط إلى  8في سیاقه، ففي البلدان المنخفضة الدخل، یصل متوسط نصیب الفرد من الثروة حوالي 

وبذلك فإن أرقام موریتانیا تضعها بین  35ألف دوالر للفرد في البلدان المرتفعة الدخل. 400ألف دوالر في البلدان المتوسطة الدخل وحوالي 

ویبدو هذا معقوال في بلد دخل  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، أي حوالي ضعف المتوسط في األولى ونحو نصف المتوسط في األخیرة.

ویمثل تقسیم إجمالي ثروة موریتانیا إلى مكوناتها (رأس المال  ة قریبة في مصاف الشریحة الدنیا للبلدان المتوسطة الدخل.منذ فتر 

الطبیعي ورأس المال المنَتج ورأس المال غیر المادي) نمطا مماثال للنمط السائد في معظم البلدان المنخفضة الدخل (انظر الشكل 

 أدناه). 3والشكل  2

 

 

 

 

 

 :World Bank (2011) “The Changing Wealth of Nationsلالطالع على تفاصیل عن منهجیة احتساب الثروة القومیة، انظر:   34
Measuring Sustainable Development in the New Millennium,” Washington DC: The World Bank. 

 World Bank (2006) “Where is the Wealth of Nations? Measuringبلدا. للمزید من التفاصیل، یرجى مراجعة  120تشیر الدراسة إلى   35
Capital for the 21st Century,” Chapter 1, Washington DC: The World Bank 

14 
 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویتركز أكثر من 36 .آالف دوالر للفرد 9ملیار دوالر أو حوالي  35و 30یتراوح رصید رأس المال الطبیعي في موریتانیا بین  .27

وفي ضوء السیاسات  نصف الثروة الطبیعیة للبالد في الموارد المتجددة.

 الفعالة التي تركز على االستدامة، فإن هذا المكون من الثروة یمكن أن

بید أنه ال یمكن أن  یساند تدفقا مستمرا من الدخل على المدى البعید.

یؤخذ هذا أمرا مسلما به، ألنه كون المورد متجددا ال یعني أنه سیتجدد 

فاإلدارة غیر المستدامة للموارد المتجددة  بالضرورة بمرور الوقت.

یمكن أن یؤدي إلى استنزاف دائم لرصید رأس المال بنفس أسلوب 

  اج الموارد غیر المتجددة.استخر 

 

ال یتضمن تقدیرات صافي األصول األجنبیة، وهي بالسالب في موریتانیا. ویمثل رأس المال الطبیعي نسبة أكبر من  3یرجى مالحظة أن الشكل   36
 إجمالي الثروة حین یتم استبعاد صافي األصول األجنبیة.

 

 : تكوین الثروة القومیة في البلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل2الشكل 

 : التشكیل المفترض للثروة الطبیعیة في موریتانیا 3ل الشك
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رغم أن حجم رصید الثروة القومیة الموریتانیة یتفق بشكل عام مع النمط الملحوظ في اقتصاد الشریحة الدنیا من البلدان  .28

الموارد  ویعكس هذا حقیقة أن موریتانیا قد هبتها الطبیعة بالكثیر من فإن تشكیله مؤلف في األغلب من الثروة الطبیعیة. 37المتوسطة الدخل،

غیر أن وجود ثروات طبیعیة ضخمة ال یعني    بل على النقیض فقد یكون ذلك نعمة.  المعدنیة والسمكیة، وهذا لیس مشكلة في حد ذاته،

فالفشل في إدارة الموارد الطبیعیة بشكل یتسم بالمسؤولیة واعتماد  على الدوام رخاء مشترك، سواء للسكان الحالیین أو لألجیال القادمة.

یاسات تعظم من األثر االقتصادي للموارد المستغلة یمكن أن یعرض للخطر النمو العریض القاعدة والحد من وطأة الفقر سواء س

 في الوقت الحالي أو مستقبال.

 الفئة حسب الطبیعیة الموارد من موریتانیا ثروة

 مصائد األسماك

ل، هناك فئتان من الموارد المتجددة (مصائد األسماك وأراضي من بین الفئات الستة للثروة الطبیعیة الواردة في هذا التحلی .29

ویشكل الموردان المتجددان معا  المراعي) وأربعة غیر متجددة وهي المعادن والهیدروكربونات (النفط والغاز الطبیعي والذهب والحدید).

  في المائة. 42ددة تشكل النسبة الباقیة وفي المائة تقریبا، في حین أن الموارد غیر المتج 58أغلبیة الثروة الطبیعیة بنسبة 

دوالرات (تعادل القوة الشرائیة، أسلوب أطلس)، متجاوزا بذلك الحد  1108یعادل  2012لقومي في موریتانیا عام كان نصیب الفرد من إجمالي الدخل ا  37
دوالرا والذي یفصل بین البلدان المنخفضة الدخل والشریحة الدنیا من البلدان المتوسطة الدخل. لكن نصیب الفرد من إجمالي الدخل  1035األدنى البالغ 

یاس واحد لوضع الدخل القومي، فمازالت معدالت الفقر والتنمیة البشریة في موریتانیا تماثل كثیرا المتوسطات في البلدان المنخفضة القومي لیس سوى مق
 الدخل أكثر مما تماثل الشریحة الدنیا من البلدان المتوسطة الدخل.
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 نسبة كل فئة من فئات موارد الثروة الطبیعیة في موریتانیا :4الشكل 

 

 

ملیارات دوالر (أو  10إذ تبلغ قیمته التقدیریة نحو  یشكل قطاع مصائد األسماك أكبر نسبة من الثروة الطبیعیة في موریتانیا. .30

ویمثل الصید التجاري  وبذلك تشكل مصائد األسماك الموریتانیة أكثر قلیال من ربع رأس المال الطبیعي للبالد. 38دوالر للفرد)، 2800حوالي 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لكن  3ویسهم نشاط الصید بحوالي  في المائة من القطاع ویمثل الصید الحرفي النسبة الباقیة. 90نحو 

 في المائة سنویا على المدى المتوسط.  5ومن المتوقع أن ینمو بنسبة  2011و 2010في المائة عامي  9نموا بنسبة تزید على  القطاع شهد

ومن ناحیة أخرى، فإن العائدات الناشئة عن اتفاقیات الصید الدولیة بقیت ثابتة تقریبا كنسبة من مجموع العائدات طوال السنوات السبع 

لكن نظرا للزیادة الحدیثة في عائدات التعدین، فإن مساهمة اتفاقیات  في المائة من دخل القطاع العام. 20نحو  الماضیة، وشكلت عادة

  .2012في المائة عام  11و 2011في المائة من مجموع العائدات عام  13الصید تقلصت نسبیا وباتت تشكل 

 

السمكي حیث أنها تستبعد أنواعا معینة من األسماك لعدم توفر البیانات كما ذكرنا آنفا فإن هذه األرقام تقلل على األرجح من مجموع قیمة المخزون   38
 عنها.
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في المائة، فإن  1ذ تقل حصتها من السوق العالمیة قلیال عن رغم أن موریتانیا لیست من البلدان الكبرى المصدرة لألسماك، إ .31

أولهما أن نطاق  ولهذه الحقیقة أثران اثنان على األقل. من أغنى المیاه على سطح األرض. 39تعتبرتوقعات واسعة تشیر إلى أن میاهها 

لتوظیف على نطاق واسع، وخاصة مع اعتماد سیاسات الموارد السمكیة یشیر إلى أن القطاع یملك إمكانیات لتعزیز األمن الغذائي ومساندة ا

ثانیا، قد یستمر القطاع في اجتذاب المستثمرین األجانب والحكومات األخرى الراغبین في دفع مبالغ ضخمة  موجهة لتعظیم سلسلة القیمة.

ثرین یعتمدان على قدرة الحكومة لكن هذین األ للحصول على حقوق الصید وهو ما قد یشكل مصدرا مهما للعائدات المعفیة من الضرائب.

وستستمر التأثیرات المهمة للمسار الطویل األجل للثروة السمكیة على التوظیف واألمن  على إدارة الموارد السمكیة إدارة مستدامة.

  ساعه.الغذائي والعائدات العامة والنمو، وكذلك الحفاظ على التنوع البیولوجي وتكامل النظام اإلیكولوجي البحري على ات

 

إن إدارة المصاید السمكیة في البالد إدارة مستدامة یستلزم التصدي لتحدیات ضخمة، وستزید الضغوط على القطاع على األرجح  .32

ومن المتوقع أن أدناه)،  1 انظر الجدولوقد تعرض بعض أنواع األسماك المحلیة في موریتانیا بالفعل للصید الجائر ( خالل األجل المتوسط.

ویؤكد هذا أهمیة تعظیم ریع الصید التجاري واستخدام نسبة من هذه  یرفع الصید الجائر على مستوى العالم من قیمة الموارد السمكیة الباقیة.

المرتفعة القیمة (مثل  فبدون المراقبة الفعالة وٕانفاذ القانون فیما یتعلق بالصید الجائر لألنواع 40الموارد في ضمان تنظیم القطاع بشكل مالئم.

عالوة على ذلك، من المتوقع أن تزید حوافز الصید الجائر مع تراجع  األخطبوط) قد یتعرض لخطر جسیم آلیات التجدید في مصاید البالد.

بمورد محدود"، وٕاذا بقي اإلفراط في استغالل المصاید بدون تحجیم، فقد یحّول قطاع المصاید إلى ما یسمى " األرصدة السمكیة حول العالم.

المعهد وتفید دراسات تقییمیة أجراها  أي مورد متجدد یتحول إلى مورد غیر متجدد ومن ثّم فقد یختفي بیولوجیا أو تجاریا بمرور الوقت.  

ولجنة مصاید األسماك لشرق وسط األطلنطي التابعة لمنظمة األمم المتحدة ) 2006(الوطني لبحوث المحیطات والصید في موریتانیا 

وبموجب االفتراضات  فإن عدیدا من األنواع مهددة بشدة اآلن من التعرض للصید الجائر في موریتانیا. 41)2010(لألغذیة والزراعة 

ملیارات دوالر وهو یتعرض الستنزاف بما  10كانت قیمة قطاع مصاید األسماك في موریتانیا تقدر بنحو  2013الواردة، ففي عام 

  دوالر سنویا. ملیون 390یصل تقدیریا إلى 

 /http://www.forbes.com/places/mauritaniaانظر، على سبیل المثال، فوربس:  39 
التحاد األوروبي تتناول كثیرا من الجوانب الرئیسیة لتنظیم صید األسماك وحقوق الصید في وقعت موریتانیا اتفاقیة صید مع ا 2012في یولیو/تموز   40

في أكتوبر تشرین األول میاه موریتانیا، وكذلك اإلجراءات الوقائیة البیئیة، واللوائح العمالیة والتعویضات المالیة. وصدق البرلمان األوروبي على االتفاقیة 
 مطولة. بعد مناقشات ومفاوضات  2013

 لجنة مصاید األسماك لشرق وسط األطلنطي التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة.  41
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 42استغالل الموارد السمكیة في موریتانیا حسب النوع :2الجدول 

 المنَتج
-2005جملة ما تم صیده، 

2010 
 التشخیص

 استغالل مفرط ملیون طن 30 األخطبوط األخطبوط

 استغالل كامل مالیین طن 7 الحبار

 مستغل استغالال متوسطا ملیون طن 12 ك القد)بقلة أو نازلي (شبیه بسم األخطبوطخالف 

 مستغل استغالال متوسطا مالیین طن 5 السردین

 استغالل مفرط ملیون طن 1.5 السردین (مستدیر)

 غیر مستغل بالكامل ملیون طن 1.3 السردین (مسطح)

 استغالل مفرط ملیون طن جاك ماكریل 

 استغالل كامل ملیون طن 0.6 ماكریل

 استغالل مفرط ملیون طن 12 مور األبیضالها

 

 المراعي

رغم أن مراعي الماشیة أصغر من المصاید السمكیة، فإنها تمثل أیضا نسبة كبیرة من الثروة الطبیعیة، وهي مصدر أكثر أهمیة  .33

دوالر للفرد، وتشكل نحو  2000ملیارات دوالر أو حوالي  7وتقدر قیمة المراعي في موریتانیا بنحو  لموارد الرزق للفقراء في موریتانیا.

ولهذا القطاع أهمیة خاصة في توفیر فرص العمل واألمن الغذائي، وال سیما بین الفقراء وأفراد  ُخمس رأس المال الطبیعي اإلجمالي في البالد.

سكان موریتانیا على  ویقتصر دخل أكثر من نصف الفئات الضعیفة، ویتأثر بشدة بالتقلبات في هطول األمطار وتأثیرات تغیر المناخ.

 المعهد الوطني لبحوث المحیطات والصید في موریتانیا المصدر:   42
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ومن الجدیر بالذكر أن مساهمة المراعي في رصید الثروة الطبیعیة أقل من مستواها على األرجح في هذا التحلیل، وذلك ألن  43الماشیة.

ناحیة أخرى ومن  المنهجیة تجمع منتجات الماشیة كال على حدة (األلبان، واللحوم، والجلود، وهكذا) لكنه لم یستطع تقدیر مجموع اإلنتاج.

  لم یتسن تقدیر قیمة األراضي المزروعة بالمحاصیل في موریتانیا وذلك لغیاب بیانات أساسیة أو لعدم مصداقیتها.

 

 خام الحدید

كما ذكرنا سالفا، فإن موریتانیا هي ثاني أكبر مصدر لخام الحدید في أفریقیا حالیا، ویشكل الحدید أكبر نسبة من الثروة في  .34

وتشیر التقدیرات إلى  في المائة من رأس المال الطبیعي لموریتانیا. 45وتشكل الموارد االستخراجیة ككل حوالي  الستخراجیة.قطاع الموارد ا

دوالر للفرد، ویشكل الحدید نحو ُخمس رأس  1800ملیار دوالر أو حوالي  6.5أن القیمة الصافیة الحالیة الحتیاطیاتها من الحدید تصل إلى 

ملیون طن  25ملیون طن) سیزید إلى  11ویقدر هذا التحلیل أن اإلنتاج السنوي للحدید (حالیا  ه، ویعادل في ذلك المراعي.المال الطبیعي كل

وتستند تقدیرات األسعار وتكلفة  ، وسیستمر اإلنتاج سنوات طویلة.2025ملیون طن بحلول عام  35ویصل إلى  2020بحلول عام 

 44قتصادیات التنمیة بالبنك الدولي وعلى تقدیرات مؤسسة جى بي مورجان.اإلنتاج مستقبال على توقعات إدارة ا

 

 خام الذهب

دوالر  300ملیار دوالر ( 1.1في المائة من رصید رأس المال الطبیعي الموریتاني، أو  4و 3تمثل احتیاطیات الذهب ما بین  .35

علقة بالقیمة الصافیة الحالیة الحتیاطیات الذهب تأثرا شدیدا وتتأثر التقدیرات المت للفرد)، والذهب هو األكثر تعرضا لتقلبات األسعار.

ویقدر التحلیل أن أسعار الذهب ستبقى عند  بالتقدیرات السعریة، وینبغي التعامل مع األرقام الواردة في هذا التحلیل بالقدر المالئم من الحذر.

وٕاذا هبط متوسط األسعار العالمیة  45دوالر لألوقیة. 1200لى دوالر لألوقیة في المتوسط على األجل المتوسط ثم تتراجع إ 1500مستوى 

ویقدر معدل االستنفاد  فإن ریع هذا القطاع سینخفض انخفاضا شدیدا أو یتحول إلى السالب. 2020دوالر لألوقیة قبل عام  1300دون 

 .2013ملیون دوالر عام  41السنوي الحتیاطیات الذهب بحوالي 

  ,’Amélioration des Interventions des projets du FIDA dans le secteur de l’élevage en Afrique Sahélienne’انظر   43
International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome, 2007 

 .2لمزید من التفاصیل عن المنهجیة المستخدمة، انظر المرفق   44
 .2013السعر ُمعبر عنه بالقیمة األسمیة لسنة   45
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 الغاز الطبیعي

في  6دوالرا للفرد) أو حوالي  550لغاز الطبیعي في موریتانیا إال حدیثا، ویمثل هذا القطاع اآلن نحو ملیاري دوالر (لم ُیكتشف ا .36

ویقدر معدل  عاما. 22وسیستمر  2016ویستند هذا التحلیل إلى افتراض أن اإلنتاج سیبدأ عام  المائة من إجمالي رأس المال الطبیعي.

على  ومن المفید مرة أخرى إبراز أن هذه األرقام تعتمد على االفتراضات الحالیة: ملیون دوالر. 75یعي بحوالي االستنفاد السنوي للغاز الطب

  اعتبار أن الغاز الطبیعي قد ُاكتشف حدیثا جدا في موریتانیا، فقد اعتمد هذا التقریر نهجا محافظا، وتعد التقدیرات الناشئة مبدئیة.

 

 النفط الخام

في المائة من  10دوالرا للفرد) ویمثل أكثر من  930ملیار دوالر ( 3.3قیمة التقدیریة الحتیاطیات النفط قلیال أخیرا، تتجاوز ال .37

دوالر للبرمیل على األجل  100ونظرا للتقلبات السعریة فإن هذا التحلیل یعتمد على متوسط ثابت للسعر یبلغ  رأس المال الطبیعي لموریتانیا.

ویقدر معدل االستنفاد السنوي للنفط  46وتعتمد بیانات تكلفة اإلنتاج على تقدیرات وزارة الطاقة األمریكیة.  الطویل معدال حسب التضخم.

 ملیون دوالر. 125الخام بحوالي 

 

 2013أرقام محدثة عن صافي االدخار المعدل عام 

ادیة) والستنفاد الثروة سنویا في كل فئة بعد وضع معادالت تقدیرات لمختلف أنواع الثروة القومیة (الطبیعیة والمنتَجة وغیر الم .38

 أدناه. 5 الشكلونتائج هذا التحلیل معروضة في  .2013من فئات الموارد الطبیعیة، یمكن احتساب صافي االدخار المعدل لسنة 

 http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=367&t=6إدارة معلومات الطاقة، وزارة الطاقة األمریكیة،  46 
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 2013-1997ي، صافي االدخار المعدل وٕاجمالي االدخار القومي كنسبة من إجمالي الدخل القوم :5الشكل 

 

 

 یخلص التحلیل إلى أنه على الرغم من أن إجمالي االدخار في موریتانیا إیجابي دائما، فإن رصید ثروتها الطبیعیة في تناقص.  .39

سالبا بدرجة طفیفة، ورغم أنه یتجاوز حالیا متوسطه المسجل حدیثا، فإن هذا یشیر إلى أن  2013وجاء معدل صافي االدخار المعدل لسنة 

ففي غضون السنوات الست الماضیة، ظل معدل صافي االدخار المعدل سلبیا دائما،  دامة الثروة القومیة لموریتانیا في خطر.است

  ، حین تعززت المدخرات المحلیة بطفرة مؤقتة في قطاع النفط.2006باستثناء عام 

 

ویتطلب  .2013في المائة عام  3.9ة هبط تشیر منهجیة صافي االدخار المعدل إلى أن رصید موریتانیا من الثروة القومی .40

لموارد وقف هذا االتجاه استثمار ریع الموارد في رأس المال الُمنَتج وغیر المادي وخاصة البنیة التحتیة العامة والقدرات اإلداریة مع بناء ا

عد على إرساء األساس لتعزیز القدرة التنافسیة فاالستثمار في رأس المال المنَتج والبشري سیسا البشریة عن طریق زیادة اإلنفاق على التعلیم.

بید أنه إذا استمرت  مع التشجیع على انتشار اآلثار اإلیجابیة من المستویات المرتفعة لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى البالد.
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وب، وقد یظهر أن معدالت النمو معدالت صافي االدخار المعدل السلبیة، فإن رصید الثروة القومیة الموریتانیة سیستمر في النض

 الحالیة غیر مستدامة على األجل الطویل.

 السیاساتالمترتبة على ثار اآل

 الموارد من ثروتها إدارة تقییم إعادة إلى موریتانیا تحتاج القومي، الدخل إجمالي على السلبي المعدل االدخار صافي تأثیر ظل في

 ألجل.ا الطویل للنمو األساس بناء بغیة الطبیعیة

ُیعّرف النمو المستدام بأنه "النمو الذي یفي باالحتیاجات الحالیة بدون تهدید قدرة األجیال القادمة على أن تفي هي أیضا  .41

والبلد الذي یسجل نموا سریعا على أكتاف موارده غیر المتجددة بدون أن یعید بناء رصیده من الثروة باالستثمار في أشكال  47باحتیاجاتها".

أس المال لن تستطیع أن تحافظ على هذا النمو على األجل الطویل، وتخاطر بالتضحیة بثروة األجیال القادمة لتمویل استهالكها أخرى من ر 

ویجب أن تراعي أي استراتیجیة للنمو المستدام األبعاد المؤقتة والمستقبلیة لثروة الموارد وذلك بأن تضمن أن النمو الحالي ال یتحقق  مستقبال.

 ومن الواضح أن اكتشاف موارد استخراجیة جدیدة یمكن أن یلعب أیضا دورا إیجابیا. النمو مستقبال. على حساب

 

عن دراسة بیئة االقتصاد الكلي والمالیة العامة، یصبح السؤال الجوهري هو ما إذا كان التوازن بین االستهالك واالدخار مالئما  .42

اد سیاسات تستهدف زیادة المدخرات وتعظیم ریع الموارد الطبیعیة، والحفاظ على وُیعد اعتم وٕان لم یكن كذلك فما الذي یمكن عمله.

في  االستثمار في رأس المال البشري، واعتماد سیاسات للمالیة العامة تتسم بالشفافیة واالتساق، من األمور الحیویة لبناء مصداقیة الحكومة

وتدرك السلطات ضرورة تنویع السلطات،  وتحریر الموارد لبناء احتیاطیات مالیة.مجال السیاسات وتوسیع المجال المتاح لالستثمارات العامة 

جاوز وتعزیز القدرة التنافسیة، وثقة القطاع الخاص، وتشجیع الزیادة التصاعدیة في القیمة المضافة المحلیة لتوفیر فرص العمل وتحقیق نمو یت

لحاحا في السنوات األخیرة حیث زادت أهمیة الحد من الفقر على نطاق واسع وقد أصبحت هذه األهداف أكثر إ مجرد بیع سلع أولیة خام. 

ولذلك فإن األهداف الرئیسیة ألحدث  واالضطرابات االجتماعیة السیاسیة في منطقة الساحل.  2012-2011بعد نشوب أزمة الغذاء في 

لك استراتیجیة الشراكة القطریة للبنك الدولي ، وكذ2015-2011ورقة استراتیجیة للحد من الفقر أصدرتها الحكومة عن السنوات 

 ,Our Common Future”, Oxford: Oxford University Press“اقتباس من تقریر (لجنة برونتالند) للجنة العالمیة المعنیة بالبیئة والتنمیة   47
1987 
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إضافة إلى االستراتیجیات اإلنمائیة المتوسطة والطویلة األجل، تركز على تنویع مصادر االقتصاد  2017-2013عن السنوات 

 والحد من الفقر وتوفیر فرص العمل.

 

ى من رأس المال المنِتج إطارا قویا للسیاسات یرتكز یتطلب إعادة استثمار العائدات الناشئة عن الموارد الطبیعیة في أشكال أخر  .43
) جهودا لتشجیع االستخراج الفعال للموارد بغرض تعظیم ریع 1ویجب أن یتضمن هذا ( 48.إلى ارتباطات واضحة في مجال السیاسات

) سیاسات استثماریة جیدة تستغل 3د، و() نظاما للمالیة العامة لقطاع الموارد یتیح للحكومة استعادة نسبة عادلة من ریع الموار 2الموارد، و(
) إطار قانوني ومؤسسي مالئم لتشجیع االستخدام الفعال والمستدام 4ریع الموارد في تحقیق عائدات مستدامة على األجل الطویل، و(

وفي  49یة والترتیبات العرفیة.لألراضي، ولهذه النقطة أهمیة خاصة في بلدان مثل موریتانیا حیث تتحكم في حیازة األراضي غالبا النظم التقلید
)، بمساندة من 2014-2013هذا الصدد، ینبغي التأكید على أن وزارة الشؤون االقتصادیة والتنمیة الموریتانیة التزمت حدیثا (

البنك الدولي، بنموذج النمو الشامل المراعي للبیئة وذلك بغرض جعل النمو أكثر كفاءة وٕانصافا ومراعاة للبیئة وقدرة على 
 لصمود.ا

 

ستؤثر االكتشافات الجدیدة للموارد أو التحسینات في تكنولوجیا االستخراج تأثیرا إیجابیا على التقدیرات الحالیة للثروة، ویبرز  .44

كما أنه من المهم أیضا تحدید مفاضالت مالئمة بین ریع  هذا أهمیة تشجیع شركات التعدین والنفط والغاز على زیادة عملیات التنقیب. 

وسیبقى استخدام التخطیط االستراتیجي لتعظیم قیمة الموارد الطبیعیة  راج على األجل القصیر وبین تشجیع القطاع على األجل الطویل.االستخ

ونظرا لدرجة الضعف الخارجي العالیة وتفشي معدالت الفقر  على األجل الطویل یمثل تحدیا محوریا أمام السیاسات في موریتانیا. 

القوي حدیثا، فإن استغالل ثروة الموارد الطبیعیة استغالال یتسم بالمسؤولیة إضافة إلى السیاسات المالئمة إلعادة الكبیرة رغم النمو 

  االستثمار یجب أن یكونا ضمن أولویات الحكومة اإلنمائیة. 

 

 World Bank (2013) “Priority Policy Linkages and Workplan: An Update on Progress” Wealth Accounting and“قارن   48
Valuation of Ecosystem Services (WAVES) Partnership, Washington DC: The World Bank. 

49  ]If those who farm lack secure rights to land, they have less incentive to exert effort to use [land] productively and 
sustainably, or to carry out land-related investments. […]Secure and unambiguous property rights also allow markets 

to transfer land to more productive uses and users. Cost-effective systems of land administration facilitate 
agricultural investment and lower the cost of credit by increasing the use of land as collateral, thus reducing risk for 

financial institutions. اقتباس من [“The World Bank, World Development Report 2008: Agriculture for Development”, 
Washington, DC: The World Bank, 2007 

http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf  .الفصل السادس ، 

24 
 

                                                           

http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf


الموارد الطبیعیة في  في هذا السیاق، یمكن لقاعدة هارتویك أن توفر مجموعة من المعاییر المفیدة لفهم كیفیة استثمار ریع .45

لكن رغم ما تحمله من فائدة باعتبارها من أدوات  أشكال أخرى لرأي المال بأسلوب یحافظ على إجمالي رصید الثروة الطبیعیة دون نقصان.

ل بلد. السیاسات، فمن الضروري تجنب تطبیق مؤشرات مثل صافي االدخار المعدل أو قاعدة هارتویك بشكل تلقائي بدون مراعاة خصائص ك

فهناك اعتبارات مهمة تتجاوز  فلیس إعادة االستثمار في رأس المال المادي والبشري في حد ذاته هو االستخدام األمثل للموارد على الدوام. 

نطاق هذا البحث تتضمن قدرات االستیعاب، وكذلك حقیقة أن رأس المال المادي الجدید غالبا ما یتطلب مصروفات تشغیل ضخمة كي 

وفي بلد مثل موریتانیا یتعرض  ائما، وزیادة االستثمار في التعلیم یتضمن في أغلب األحوال زیادة دائمة في اإلنفاق الجاري.یستمر ق

تحقیق للصدمات الخارجیة بدرجة عالیة، فإن االرتباطات الطویلة األجل التي یفرضها االستثمار قد تنتهي بتقیید، مثال، الحیز المالي المتاح ل

وكما یقال غالبا، وٕان كان یجدر  في الدورة االقتصادیة أو قد یفرض تخفیضات مؤلمة في الموازنة في حالة انخفاض العائدات.االستقرار 

  تكراره، ال توجد وصفة واحدة تالئم الجمیع.

 

 ادر االقتصاد.لم تسهم السیاسات العامة الموریتانیة على الدوام في الماضي في تعزیز القدرة التنافسیة ولم تسهل تنویع مص .46

(خاصة عبر دعم الغذاء والوقود) بدال من االستثمار (وخاصة في اإلنفاق على تطویر البنیة  50فقد تركز اإلنفاق الحكومي على االستهالك

یر التحوالت الحدیثة في السیاسات إلى أن هذا ربما یكون قد بدأ في التغیر، إذ ُأعید توجیه المصروفات العامة وتش التحتیة وعلى التعلیم).

تیة نحو اإللغاء التدریجي للدعم لیحل محله تحویالت نقدیة مشروطة مع زیادة االستثمارات العامة في مجاالت حیویة مثل الطاقة والبنیة التح

دید إزاء سیاسة المالیة العامة قد یسهم إسهاما ضخما في تحسین معدل صافي االدخار المعدل ومن ثّم حمایة إن هذا الموقف الج للنقل.

ومن شأن التحدیثات المنتظمة للتحلیل الوارد هنا أن یساعد الحكومة وشركاء التنمیة على مواكبة  رصید الثروة القومیة أو زیادته.

  القومیة.التغیرات للمسار الطویل األجل للمدخرات 

 

 األجل والطویل القصیر المنظور العام: اإلنفاق وكفاءة الموارد ریع تعظیم

في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حین أن متوسط اإلنفاق  24.1اري بلغ متوسط اإلنفاق الج 2007-2003كمؤشر على هذا، وخالل الفترة   50
في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي الفترة ذاتها، كان اإلنفاق اإلجمالي على األجور والسلع والخدمات والدعم حوالي ثالثة  8.3الرأسمالي كان یعادل 

 أرباع إجمالي اإلنفاق وصافي االقتراض.
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والعنصر الرئیسي لهذه  كما أوضحنا آنفا فإن التحدي المحوري إلدارة ریع الموارد هو تحقیق التوازن الصحیح بین االستثمار واالستهالك.

 إذ تعاني موریتانیا من نقص شدید في البنیة التحتیة األساسیة. ستثمارات العامة.المفاضلة هو العائد الحدي الذي یقدمه مختلف أنواع اال

في المائة من األراضي القابلة للزراعة، وال  20في المائة فقط من شبكة الطرق القومیة، على سبیل المثال، ممهدة، وال ُیزرع سوى  30فنسبة 

ویوضح هذا بجالء أن زیادة االستثمار في 51 كل ذلك بسبب نقص البنیة التحتیة.في المائة من األراضي التي یمكن ریها، و  11ُتروى سوى 

غیر أنه من ناحیة فإن نقص رأس المال المنَتج والبشري یقید بالطبع التنمیة، ومن  البنیة التحتیة المادیة سیدر عائدات اقتصادیة ضخمة.

منخفضة على األرجح وقد یؤدي التركیز بشدة على  -ل القصیر إلى المتوسط خاصة في األج -ناحیة أخرى فإن القدرة االستیعابیة لموریتانیا 

ولذا فإن المسار الزمني الستخدام العائدات یحتاج إلى دراسته دراسة متأنیة،  هذه األشكال من رأس المال إلى استثمارات غیر منِتجة.

  وق سیادي على األجل القصیر. فقد یكون أحد الخیارات الممكنة االحتفاظ ولو بجزء من العائدات في صند

 

بدراسة اإلنفاق العام یظهر أن المفاضلة الجوهریة هي بین اإلنفاق الجاري الذي یحقق منافع فوریة وٕان كانت مؤقتة، وبین  .47

هو مسألة معقدة إن الترتیب المالئم ألولویات اإلنفاق العام  االستثمار الذي یؤجل المنافع في الوقت الراهن لصالح تحقیق عائدات مستقبال.

المعدل التقدیري للعائد على  وتتجاوز كثیرا نطاق هذا البحث؛ بید أن عددا من االعتبارات المهمة تثري القرار بهذا الشأن، وهي تشمل:

قتصادیة الطویلة األجل االستثمارات العامة؛ ونوعیة االستثمارات وكفاءة اإلنفاق العام الكلي؛ والطاقات التنفیذیة للهیئات العامة؛ وااللتزامات اال

وقد یكون  الناشئة من المشاریع االستثماریة الجدیدة؛ وقوة نظم اإلدارة العامة والمؤسسات العامة؛ والموقف الحالي لسیاسات المالیة العامة.

طفرة في الموارد الطبیعیة البلدان التي تشهد  لهذه المفاضلة الجوهریة تبعات مهمة أیضا على استدامة المالیة العامة، فعلى سبیل المثال:

تزید في كثیر من الحاالت اإلنفاق الجاري، ورواتب القطاع العام، على سبیل المثال؛ وینبغي أن یؤخذ في االعتبار أنه في حین 

وقد  –مثل رفع األجور  -أن عائدات الموارد الطبیعیة متقلبة بطبیعتها وتتسم بعدم الیقین، فإن یستحیل وقف زیادة اإلنفاق الجاري 

تشكل تهدیدا الستدامة المالیة العامة على األجل الطویل إذا لم تتمكن العائدات مستقبال من مساندة هذا المستوى المرتفع من 

  اإلنفاق الجاري.

 

ات التنمیة في العالم، البنك الدولي، متاحة على اإلنترنت؛ والموقع اإللكتروني لمنظمة األغذیة والزراعة: مؤشر   51
information/mauritania/en/-http://www.fao.org/isfp/country 
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  الثروة لحساب القطاعي الذكاء وتحسین المؤسسیة الصبغة ضرورة

فال یوجد في موریتانیا إحصاءات شاملة  ل الطبیعي وٕاجمالي الثروة.المسألة األخیرة المتبقیة هي توفر المعلومات لتقییم رأس الما .48

عن حساب الثروة، وال تُبذل محاوالت لتوسیع نطاق هذه الحسابات أو توحیدها أو تحدیثها بانتظام كي تعكس تطور رصید رأس المال 

رات في رأس المال الطبیعي كما یحدث لرأس المال ومن األمور المستحسنة بشدة تحدیث نظام الحسابات القومیة ي تتضمن أي تغی الطبیعي.

االقتصادیة، الذي یتضمن معاییر أفضل الممارسات، ومفاهیم، -وقد أعدت األمم المتحدة نظام المحاسبة البیئیة الناشئ عن أنشطة بشریة.

 52لموارد الطبیعیة وعالقتها باالقتصاد.وتعریفات، وتصنیفات، وقواعد المحاسبة إلنتاج إحصاءات یمكن مقارنتها على المستوى الدولي عن ا

وبعبارة أخرى فإن هذا النظام معیار إحصائي یتیح منهجیة لقیاس مدى استنفاد الموارد وما یصاحب ذلك من مؤشرات والمجموعات الكلیة 

وریة تماشیا مع الوثائق ومن الوجهة المثلى، فإنه یجري تحدیثه بصفة د (مثل صافي االدخار المعدل، أو صافي الدخل القومي المعدل).

وسیكون اعتماد نظام المحاسبة  اإلنمائیة الوطنیة االستراتیجیة مثل أوراق استراتیجیة الحد من الفقر، أو غیر ذلك من وثائق التخطیط.

حمایتها االقتصادیة خطوة أولى مهمة للحكومة الموریتانیة في توسع نطاق قدراتها لتحافظ على الثروة القومیة للبالد و -البیئیة

وتعزیزها، وبناء أساس الرخاء سواء لألجیال الحالیة أو القادمة.

 www.unstats.un.orgم، انظر: للمزید عن هذا النظا 52 
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 مصادر البیانات :1المرفق 

وهذه الورقة البحثیة هي نتاج جهد بطولي لتحدید المعلومات  یشكل تقییم البیانات وتوفرها المسائل الرئیسیة لهذا النوع من التحلیالت.

لخاص، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي، وقد خضعت لبحث تجریبي (تبادل المعلومات والبیانات الواردة من القطاع العام وا

 واالجتماعات) شارك فیه العدید من أصحاب المصلحة في موریتانیا.

وكانت مؤشرات التنمیة في العالم التي یصدرها البنك الدولي هي مصدر البیانات عن االستهالك النهائي، وسعر الصرف (أوقیة 

وتستند البیانات عن  53انیة/دوالر)، وتعداد السكان، ومعامل انكماش إجمالي الناتج المحلي، وتشكیل إجمالي رأس المال الثابت.موریت

تقدیرات أسعار الحدید والذهب إلى تقدیرات األسعار العالمیة الشهریة للسلع األولیة ومؤشرات إدارة اقتصادیات التنمیة بالبنك 

  54الدولي.

 

ائكحخيخ هئكد  ه

الشركة الوطنیة للصناعة والمناجم في موریتانیا هي المصدر المباشر للبیانات عن حجم اإلنتاج السنوي، والصادرات، واألرباح، وكانت 

وكان مصدر البیانات عن اإلنتاج السنوي، واإلنفاق  ومتوسط األسعار (یورو/طن)، واإلنفاق الرأسمالي، وتقدیرات التكلفة لقطاع الحدید.

لي، وتكلفة وحدة اإلنتاج هو شركة كینروس في منجم تازیازت، وخالل االجتماعات المباشرة مع خبراء البنك الدولي في نواكشوط، الرأسما

وفي حالة الذهب، قام خبراء البنك الدولي بتقدیر التكلفة الرأسمالیة المقدمة في مناقشات مع ممثلي الشركة  وكذلك من مستندات الشركة.

واجتمع الفریق أیضا مع المكتب الموریتاني للبحوث الجیولوجیة الذي قدم معلومات ثمینة وبیانات  المحلیین.وأصحاب المصلحة 

 مفیدة عن قطاع التعدین بشكل عام.

 

  data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicatorsقاعدة البیانات متاحة عبر اإلنترنت على:   53
 http://go.worldbank.org/QNYZRM5540البیانات متاحة على اإلنترنت على:   54
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لئق شئيخ ئآلز  ل

ق األسماك، واالتحاد الشركة الموریتانیة لتسوی استند تقییم البیانات عن قطاع المصاید على بحوث تجریبیة واستبیانات مباشرة واجتماعات مع:

عالوة على  الوطني لمصاید األسماك، والمعهد الموریتاني لبحوث المحیطات والصید، ودائرة المالحة البحریة بوزارة الصید واالقتصاد البحري.

یث أجروا مقابالت مباشرة ذلك، قام خبراء البنك الدولي بزیارة میناء الصید الحرفي في نواكشوط ومیناء الصید الحرفي والتجاري في نواذیبو، ح

واستخدم هذا البحث بیانات عن عدد الزوارق ومتوسط كمیات  مع صیادین من األهالي ومن هذه الدوائر وذلك للحصول على بیانات تجریبیة.

عمالة (تكلفة األسماك التي یتم صیدها (بالطن) سنویا ومتوسط عدد الرحالت (لكل زورق) سنویا ومتوسط عدد األشرعة لكل زورق وتكلفة ال

وقدم الفریق افتراضات عن عدد من المؤشرات الباقیة لم  الرسو وتكلفة الطاقم وتكلفة الوقود وتكلفة المعدات) وسعر كل نوع من أنواع السمك.

الطاقم، لنمو السنوي ألساطیل السفن، والحجم األقصى لألسطول خالل مدة زمنیة، وتكلفة الطعوم، ومؤن  یتوفر لها بیانات مباشرة مثل:

في حالة المراكب ذات المحركات)،  -وتكلفة الثلج (أو أنظمة التبرید)، وتكلفة الصیانة واإلصالح، وتكلفة اإلهالك (جسم المركب والمحركات 

 قت.وافترض أن التكالیف المستقبلیة ثابتة لكن تم تعدیلها حسب التضخم بمرور الو  وغیر ذلك من التكالیف غیر المحددة (مثل التراخیص).

وهذا لیس هو  ومن المهم التأكید على أنه تم احتساب الریع لقطاع المصاید استنادا إلى فرضیة أن المخزون السمكي یعد مصدرا متناهیا.

 ).17الواقع (بعد) رغم المخاطر القائمة بسبب الصید الجائر لعدید من األنواع (انظر صفحة 

 

 ئكغئر ئكضايعى هئكمفض ئكخئل

الدولي مع ممثلي الشركة الموریتانیة للمحروقات ومع مسؤولین من وزارة الطاقة والمعادن الذین أبدوا تعاونا مفیدا للغایة اجتمع فریق البنك 

وفیما یتعلق بالغاز الطبیعي، وكان مصدر بیانات معینة عن سعر الوحدة وتكلفة اإلنتاج والتكالیف  وقدموا معلومات ثمینة عن القطاع.

ٕاجمالي اإلنتاج السنوي، وما یتصل بذلك من تقدیرات مستقبلیة هو البیانات الداخلیة للبنك الدولي استنادا إلى مشروع الرأسمالیة المقدمة و 

وفي حالة النفط الخام، تم الحصول على بیانات تاریخیة عن اإلنتاج واألسعار من الشركة الموریتانیة  55حدیث للبنك عن حقل باندا للغاز.

دوالر للبرمیل  100ملیون برمیل سنویا مع افتراض أن السعر سیعادل  2.5ى ذلك، ُیقدر اإلنتاج المستقبلي بحوالي واستنادا إل للمحروقات.

ومع غیاب بیانات مباشرة أفضل، تم افتراض أن تكلفة وحدة اإلنتاج تعادل  في المتوسط، معدال حسب التضخم على مر السنین.

ن المعلومات عن هذا المشروع، یرجى مراجعة: للمزید م  55
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P145664 
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فریقیا، حسب التقدیرات التي قدمتها إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة متوسط تكلفة إجمالي اإلنتاج عند المصب في أ

 56األمریكیة.

 

لذئعى  آذئصى ئك

تتألف المعلومات عن أراضي المراعي من بیانات عن اإلنتاج وأسعار األلبان واللحوم ومجموعة ضخمة من المشتقات الحیوانیة المنتجة في 

وعلى  ت بالتعاون الثمین للغایة من جانب وزارة التنمیة الریفیة التي قدمت أرقاما إحصائیة تاریخیة.وتم الحصول على هذه البیانا موریتانیا.

أساس هذه البیانات، توصل الخبراء إلى تقدیرات المستویات المستقبلیة لألسعار واإلنتاج والریع استنادا إلى متوسط بیانات 

 السنوات الخمس األخیرة المتاحة.

56  http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=367&t=6 
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 منهجیة وقطاعیة محددةمسائل  :2المرفق 

ة  بئغةذئصئ ب لسةذق ة ئكتذهب ئكضايعي ليظ ةقخيذئ  غى ج

لكل قطاع، یستهدف التحلیل احتساب ریع الموارد، ما یعني الدخل الصافي من استخراج المورد المعني (سواء كان مورا متجددا أو غیر 

لموارد مخصوما منه جمیع التكالیف الناشئة عن عملیة االستخراج ویمكن تعریف ریع الموارد بأنه مجموع العائدات من بیع إجمالي ا متجدد).

عاما، من  25ویقدر الریع خالل مدة جیل واحد (ما یعادل   بما في ذلك تكلفة الفرصة البدیلة لرأس المال المنَتج، معدال بنسبة التضخم.

وتم افتراض معدل التضخم هذا على  ل مدة البحث.في المائة خال 3وتقدر هذه الدراسة أیضا إلى أن معدل التضخم  ).2038إلى  2013

وُیفترض عائد رأس المال الثابت (أو الفرصة البدیلة لرأس المال) عند ما یعادل  أساس أحدث تقدیرات صندوق النقد الدولي عن اإلطار الكلي.

ویستخدم هذا  الخصم االجتماعي. معدل في المائة وُیخصم من صافي ریع التشغیل لكل قطاع سنویا، وأخیرا یتم تعدیل العائد حسب 10

 في المائة. 4البحث سعر الخصم بما یعادل 

وینبغي التأكید على أن البحث الحالي لم یتمكن من تحلیل تقدیرات الثروة في مجال أراض المحاصیل والقدرات البیولوجیة لألراضي في 

توفر البیانات أو عدم مصداقیتها أدى إلى هذا االستنتاج (تتطلب المنهجیة یمثل هذا القطاع موردا مهما للغایة للبالد، لكن عدم  موریتانیا.

وفي الحالة األولى، لم یتمكن الفریق من تحدید أي مصدر  معلومات عن بیع األراضي أو عن التدفقات السنویة للریع الذي تدره األراضي).

مات المطلوبة یحتاج إلى جهد هائل لم یتسن بذله خالل إعداد هذا رسمي لهذه البیانات، في حین أنه في الحالة الثانیة كان حجم المعلو 

 ویبرز هذا كیف أن نتائج التحلیل تقلل من إجمالي ثروة البالد. البحث.

بعد احتساب ریع المورد في كٍل من القطاعات، تم جمع كل  ویرد في الفقرات التالیة تفصیل أكثر عمقا عن المنهجیة المستخدمة لكل قطاع.

ویمثل هذا المقیاس التقدیري لرصید رأس المال الطبیعي أحد  لموارد للحصول على الرصید الحالي للثروة الطبیعیة لموریتانیا.ریوع ا

 مكّونات إجمالي الثروة وفقا للمعادل األساسي التالي:

 

 حیث:
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في هذا البحث فإن هذا یعادل مجموع و  هو رأس المال الطبیعي، وهو یمثل جمیع األراضي والمیاه والتنوع البیولوجي.  NKحیث أن 

 أراضي المراعي والنفط الخام والغاز الطبیعي والحدید الخام وخام الذهب ومصاید األسماك كما ورد آنفا.

مع مراعاة إهالك رأس  57فهو رأس المال المنَتج، وتعریفه هو أنه تراكم حلقات االستثمار (أي إجمالي تكوین رأس المال الثابت)  PKأما 

 58بعبارة أخرى، فإن رأس المال المنَتج یمكن اعتباره مجموع رأس المال المادي واألراضي الحضریة. ال.الم

فهي صافي األصول األجنبیة، وُتحتسب كمجموع قیمة األصول التي یملكها بلد ما في الخارج مخصوما منه قیمة األصول   NFAsأما 

في الطبعة الثانیة لقاعدة بیانات ثروة األمم  NFAsیستخدمها هذا البحث مقابل وترد األرقام التي  المحلیة التي یملكها األجانب.

  59الخارجیة.

إجمالي الثروة، وهي القیمة الحالیة لالستهالك المستقبلي المستدام مخصوما منه بمعدل التفضیل الزمني، على مر السنین خالل   TWوتعني 

نفاق االستهالكي النهائي من وحدات العملة المحلیة إلى الدوالر األمریكي ثم بتحویل اإلمجموعة الثروة  ویتم احتساب جیل واحد.

خصم صافي االدخار المعدل، إذا كان بالسلب، وذلك للحصول على رقم االستهالك المستدام؛ ثم یتم تحویل األسعار الحالیة إلى 

-2008ى متوسط السنوات الخمس األخیرة لالستهالك (دائمة باستخدام معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي بالدوالر وأخیرا ُیراع

 60سنة.  25، باألسعار الثابتة) كأساس الحتساب القیمة الصافیة الحالیة لالستهالك خالل 2012

  هي رأس المال غیر المادي، ویتم احتسابه باعتباره الرقم المتبقي.  IKو

وقد تكون  وة أمة ما، وبشكل أكثر تفصیال تتیح التحلیل القطاعي لهذه الثروة.هذه المنهجیة تسمح لنا بالتقدیر الكمي لرصید ثر  ،ومن ناحیة

اسات هذه  النتیجة مفیدة للغایة في اإلسهام في تحدید القطاعات ذات األولویة، وقد تساند صانعي السیاسات الموجهین للنمو واالستثمار والسی

 تكوین رأس المال الثابت یتألف عادة من جمیع االستثمارات المحلیة وتحسینات األراضي والطرق والمصانع والمعدات والمباني والتكنولوجیا إجمالي  57
 المستخدمة والبنیة التحتیة. وال یفرق هذا اإلجمالي بین مختلف أنواع اإلنفاق الرأسمالي وال مختلف معدالت اإلهالك.

 The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development for the New Millenniumاردة في وفقا للمنهجیة الو   58
(World Bank, 2011)  في المائة من  24في المائة، وقیمة لألراضي الحضریة تبلغ  5فإن هذا البحث یفترض معدال سنویا لإلهالك الرأسمالي یعادل

 حاء البالد.رأس المال المادي في مختلف أن
 http://www.philiplane.org/EWN.html؛ قاعدة البیانات متوفرة على: Lane and Milesi-Ferretti, 2007قارن   59
 في المائة 1.5معدل الخصم المفترض هو   60
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ونتیجة لذلك، فإن  61احیة أخرى، تتیح المنهجیة بدیال لتقدیر استنفاد كل قطاع.ومن ن العمالیة األطول أجال، على سبیل المثال ال الحصر. 

) لمقیاس االدخار المعدل 2013حساب حجم االستنفاد لكل قطاع (أي الطاقة، والمعادن) یسمح باحتساب تعدیل محدث (لسنة 

  .إلجمالي االدخار القومي، الذي یناظر صافي االدخار المعدل أو المدخرات الحقیقیة

فمقاییس االدخار المستخدمة عامة في  ویعد صافي االدخار المعدل مؤشرا مختصرا الستدامة سیاسات االستثمار والنمو الطویلة األجل.

"إجمالي الناتج المحلي ال یقول لنا شیئا  یقول جوزیف ستجلیتز: الحسابات القومیة ال تعكس التغیرات الواقعیة في التطور العام لرصید الموارد.

فاألهم هو حسابها الختامي التي یبین األصول  [...] فلن ینظر أحد إلى إیرادات شركة لیحدد ما إذا كان أداؤها جیدا. عن االستدامة.

ویمكن لصافي االدخار المعدل أن یسد هذه الفجوة وأن یقدم لنا اإلجابة على هذا السؤال: هل  62وینطبق هذا أیضا على أي بلد." والخصوم.

بعبارة أخرى، فإن صافي االدخار المعدل هو معدل "حقیقي" لالدخار في اقتصاد ما،  الثروة أم نقص خالل فترة المحاسبة؟ زاد إجمالي

 بعد مراعاة االستثمارات في رأس المال البشري واستنفاد الموارد الطبیعیة وما تسبب فیه التلوث من أضرار.

 

 

افي االدخار، ُیضاف اإلنفاق الجاري على التعلیم كبدیل وأول تقریب بعد خصم استهالك رأس المال الثابت من إجمالي ص

الستثمارات رأس المال البشري (یتضمن اإلنفاق على التعلیم أیضا األجور والمرتبات في قطاع التعلیم ویستبعد االستثمار 

تفسیر استنفاد المعادن والطاقة والغابات؛ الرأسمالي في المباني والمعدات)؛ ثم ُیخصم الریع من استنفاد الموارد الطبیعیة، وذلك ل

 وأخیرا ُتخصم األضرار الناجمة عن انبعاثات ثاني أكسید الكربون.

لكن بالذهاب أبعد من ذلك، فقد لوحظ أن مفهوم صافي االدخار المعدل ال یجاوب بالضرورة بشكل كامل على سؤال استدامة اقتصاد ما إن 

فإذا كان عدد السكان یتنامى، على سبیل المثال (وهو الحال في معظم البلدان النامیة)، فحتى صافي  ة.لم نعرض أیضا ُبْعد األنماط السكانی

وحین یكون صافي االدخار المعدل سلبیا، فمن الواضح طبعا أن  االدخار المعدل اإلیجابي قد یتماشى مع نصیب الفرد المتناقص من الثروة.

وعلى  ولذلك، فإن هذا البحث یراعي البعد السكاني، وذلك باعتباره متغیرا خارجیا. في تناقص.كال من إجمالي الثروة ونصیب الفرد منها 

 The Changing Wealth of Nations, The World Bank, 2010لالطالع على وصف المنهجیة تفصیال، یرجى الرجوع إلى:   61
 Foreign Affairsستجلیتز الحائز على جائزة نوبل عن إجمالي الناتج المحلي والتعلم من األعمال، مجلة االقتصادي جوزیف   62
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، یمكن عرض التغیر في نصیب الفرد من الثروة في gومعدل النمو السكاني  Pوعدد السكان  TWاعتبار أن إجمالي الثروة 

  المعادلة التالیة:

 

 

 

معدل نمو السكان مضروبا في نصیب الفرد من إجمالي الثروة) من التغیر في إجمالي الثروة ( حیث نطرح طرف مخفف السكان 

بعبارة أخرى، تؤكد المعادلة االرتباط بین الثروة  على أنه صافي االدخار المعدل. ΔTWوفي الواقع، یمكننا تفسیر  على عدد السكان.

الثروة سیرتفع أو ینخفض حسب ما إذا كان معدل نمو إجمالي  ومعدل الخصوبة، لتكشف لنا بذلك أن نصیب الفرد من إجمالي

 63) أعلى أو أقل من معدل نمو السكان.ΔTW/TWالثروة  (

 

ا هئكحخيخ ه م ئكد ل ة ئكتذهب  ب هزيئف ةقخيذئ لمهجي   ئك

دیر الثروة المعدنیة من الذهب وتظهر هذه الفقرة المسارات التي أدت إلى تق المنهجیة التي اتبعها هذا البحث هي تحلیل صافي القیمة الحالیة.

وفقا  t) في السنة RRوُتحتسب ریع الموارد ( وتستند هذه المنهجیة إلى تقدیر ریع الموارد خالل عمر المنجم. والحدید في موریتانیا.

 للمعادلة التالیة:

 

 حیث:

 هي وحدة التكلفة المتغیرة التي تصاحب استخراج طن واحد   

 هي الوحدة السعریة للطن 

 Where Is the Wealth of Nations?: Measuring Capital for the 21st Century, THE IMPORTANCE OF populationقارن   63
dynamics changes in wealth per capita, The World Bank, 2006, Chapter 5. 
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  هي اإلنتاج السنوي للمعدن 

  هي التكلفة الثابتة السنویة 

 هي رأس المال المستهلك 

 رأس المال المستهلك هو تكلفة الفرصة البدیلة لرأس المال أو "األرباح المسموح بها".

 

  حیث

n عمر المنجم =  

pr   خصم القطاع الخاص.= سعر 

هي  السنة  في المائة. 4الخصم االجتماعي البالغ  معدلوُتحتسب صافي القیمة الحالیة للریوع بخصم مجموع الریوع السنویة باستخدام  

 تعادل نهایة عملیات التعدین. والسنة النهائیة، والسنة  2013

 

  موریتانیا. 64ُیقسم على عدد سكان Wمن الثروة، فإن الرقم  وللحصول على تقدیرات نصیب الفرد

وث واالفتراضات المستخدمة في احتساب تقدیرات الثروة الحتیاطیات الحدید الموریتانیة تستند إلى بعثة لتقصي الحقائق الكمیة والنوعیة وبح

فتراضات الخاصة باحتیاطیات الحدید والذهب من عدد وجاءت اال .2013تجریبیة جرت في موریتانیا خالل شهري فبرایر/شباط ومارس/آذار 

وفیما یتعلق تحدیدا باحتیاطیات الذهب، فهناك قدر كبیر من الغموض؛ فأكثر من دراسة جدوى جرت لتقییم 65 من المصادر المختلفة.

وباالعتماد على بعثة  ).2011أو  2010ألف أوقیة سواء في عام  200إمكانیات التوسع في عملیات التعدین الحالیة (التي تنتج نحو 

 .2010مصدر البیانات: مؤشرات التنمیة في العالم، البنك الدولي، عدد السكان سنة   64
 ، لمزید من التفاصیل عن هذه النقطة.24، صفحة 1یرجى الرجوع إلى المرفق   65

35 
 

                                                           



تقصي الحقائق وعلى بیانات تم الحصول علیها أثناء مناقشات مع شركة التعدین وأصحاب المصلحة المحلیین في موریتانیا، تفترض هذه 

قاء سعر الحدید وُیفترض ب طنا). 23سنویا (حوالي ألف أوقیة  800و 700الورقة البحثیة أن التوسعات المتوقعة سترفع اإلنتاج إلى ما بین 

  ) إلى نطاق أقل.2020ثابتا طوال عمر المنجم، في حین ُیفترض انخفاض سعر الذهب على األجل المتوسط (بدءا من عام 

لكن هناك قدرا من الغموض یصاحب عدیدا من التقدیرات واالفتراضات في قطاع التعدین (على سبیل المثال ال الحصر، ارتفاع درجة 

ونتیجة لذلك، فقد تعدل هذه العوامل تعدیال كبیرا نتائج التحلیل في بعض الحاالت،  معادن خالل السنوات األخیرة).التقلبات السعریة لل

 ولذلك فإن احتساب الثروة المعدنیة ینبغي أن ُیفسر بقدر من الحذر مع خضوعه للتعدیل.

 ید والذهبموجز االفتراضات المتعلقة بقطاعي الحد :3الجدول 

 الذهب الحدید فتراضالا

 (البدایة التقدیریة لإلنتاج) 2015 (المناجم نشیطة بالفعل) 2013  السنة

 سنة 25 سنة 25 عمر المنجم 

 ملیار دوالر 2 - التكلفة الرأسمالیة المقدمة (دوالر)

 دوالر/أوقیة 800 دوالر/طن 105 تكلفة وحدة اإلنتاج (دوالر/طن)

ر/طن)سعر الوحدة (دوال  130 
 1300، ثم 2020دوالر/أوقیة حتى  1500

 دوالر/أوقیة

 طنا 23 ملیون طن 12-11 اإلنتاج السنوي

 ملیون 400 ملیونا 280 اإلنفاق الرأسمالي (دوالر)

تقدیرات نصیب الفرد من الثروة الطبیعیة 

 (دوالر)
1’826  301  

 

ب قي ل ة ئكتذهب ئكز ب هزيئف ةقخيذئ لمهجي  ئك
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یة التي اتبعت لحساب تقدیرات نصیب الفرد من الثروة السمكیة معقدة للغایة، وذلك ألسباب تعود في المقام األول إلى تناثر ثبت أن المنهج

الصید الحرفي بقوارب  وتم تقسیم قطاع المصاید إلى الخطوط الرئیسیة التالیة لألعمال: المعلومات وضعفها وفي بعض الحاالت عدم توفرها.

وداخل كل من هذه الفئات حدد التحلیل صنفین من كمیة  والصید الحرفي بقوارب تعمل بمحركات، والصید التجاري.ال تعمل بمحركات، 

وهناك صنف ثالث مهم هو أنواع القاع، ورغم أنها لیست  األوقیانوسیة (البحریة) وأنواع األخطبوط والحبار. األسماك التي یتم صیدها:

إدراجها في هذا التحلیل ألسباب أهمها أن البیانات عن هذا الصنف من األسماك ال ُیعول علیها، وفي  هامشیة فإنها تشكل كمیة أقل ولم یتم

ویشكل أغلبیة الكمیات التي یتم صیدها أسماك بحریة (أوقیانوسیة) صغیرة (حوالي ملیون طن سنویا) مقابل أنواع  معظم األحوال غائبة.

ویقوم األجانب بصید نسبة كبیرة للغایة من األسماك، ال یصل جزء  یمة أكبر كثیرا.ألف طن) وٕان كان لها ق 100األخطبوط (حوالي 

 ضخم منها إلى موریتانیا.

وتتألف المنهجیة المستخدمة في احتساب ریع المورد لكل من الفئات الستة للمصاید المحددة سلفا (األخطبوط الحرفي بقوارب ال تعمل 

بمحركات، األخطبوط التجاري، أسماك بحریة حرفیة بقوارب ال تعمل بمحركات، أسماك بحریة  بمحركات، األخطبوط الحرفي بقوارب تعمل

وفي كل حالة، فإن االستناد على البیانات واالفتراضات یظهر في مزید من التفاصیل  حرفیة بقوارب تعمل بمحركات، أسماك بحریة تجاریة).

رصة البدیلة لرأس المال (ُیحدد باعتباره هامش الربح المفترض) وتم طرح مجموع تكالیف في الفقرات التالیة، وتم احتساب العائدات ومن ثم الف

ثم یجري خصم الریع الذي تم الحصول علیه بمرور السنین خالل جیل واحد  العملیات (التكالیف الثابتة، واإلنفاق الرأسمالي، وتكلفة العمالة).

وتستخدم الحسابات أیضا افتراضیة بأن یكون  في المائة.  4االجتماعي  بنسبة الخصم معدل سنة) و  25(أقصى المدة في هذه الحالة 

وُأخذ  .370متوسط سعر الصرف مستقبال بین الدوالر واألوقیة الموریتانیة (حیث أن البیانات واالفتراضات صدرت بوحدة العملة المحلیة) هو 

في النهایة، تم تقسیم صافي القیمة  یة األخرى لرأس المال الطبیعي.في المائة وكذلك القطاعات الفرع 3في االعتبار معدل تضخم عند 

 الحالیة للریع على عدد السكان للحصول على نصیب الفرد من الثروة.

 األخطبوط  –الصید الحرفي 

 وط یتم صیدها).یشارك الغالبیة العظمى من الصیادین الذین یقومون بالصید الحرفي في صید األخطبوط (وهو ما یمثل أكبر كمیة لألخطب

ومن بین مجموع القوارب المستخدمة في صید األخطبوط، فإن حوالي ثالثة أرباعها یعمل بمحركات وهي تماثل القوارب السنغالیة التقلیدیة 

التي ال في المائة على القوارب  30وتزید كفاءة هذه القوارب التي تعمل بمحركات في صید األسماك بنسبة  .بیروجالصغیرة المعروفة باسم 

 كات.تعمل بمحركات، لكن التكالیف الثابتة والمتغیرة كما هو متوقع أعلى أیضا (أكثر من ثالثة أمثالها) مقارنة بالقوارب التي ال تعمل بمحر 
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ا (أكثر أوقیة موریتانیة یومی 1000واستنادا إلى المقابالت التي جرت في مینائي نواكشوط ونواذیبو، یحصل الصیاد في المتوسط على حوالي 

وتُقسم تكالیف قارب الصید الحرفي بمحرك  دوالرات) على قارب یعمل بمحرك أو بدون محرك، فضال عن قدر ضئیل من الطعام. 3قلیال من 

في  5ومن البنود المكلفة للصید الحرفي بقوارب بمحركات الشباك، حیث تمثل حوالي  مناصفة تقریبا بین الوقود ومصاریف العمالة.

  جموع التكالیف سنویا.المائة من م

 66االفتراضات الرئیسیة المستخدمة لحساب الثروة للصید الحرفي لألخطبوط .4الجدول 

األخطبوط -االفتراض  قوارب بمحركات قواب بال محركات 

0عدد القوارب في السنة   350* 1400 

 ئةفي الما 4 في المائة 1 * نمو القوارب سنویا (كل عام)

الحد األقصى لحجم األسطول (خالل عمر جیل واحد)   *وحدة 4000  *طن  600  

متوسط كمیة الصید یومیا (طن)   0.02* 0.03 

 260 *200 عدد الرحالت سنویا 

  5,000 5,000 متوسط سعر الطن (دوالر)

 48,000 13,500 متوسط إجمالي التكلفة لكل قارب (سنویا، بالدوالر)

الحصول علیها من وزارة الصید واالقتصاد البحري في موریتانیا، والمعهد الموریتاني لبحوث األرقام الواردة هنا وفي الجداول التالیة تستند إلى بیانات تم   66
. مالحظة: تم وضع سقف لحجم األساطیل (سواء من 2013المحیطات والصید ومن مقابالت جرت في نواكشوط ونواذیبو خالل شهر فبرایر شباط 

الذي قد یسهم عند تناقص الغلة نتیجة للتزاحم. وفي الوقت ذاته، فهذه كلها تقدیرات ولذا فهي القوارب ذات المحركات أو بدون محركات) لتعكس المستوى 
 تخضع للتغییر، على سبیل المثال، حسب تطور نشاط الصید. وفي هذا الجدول والجداول المماثلة:

 مباشرة.(*) النجمة تشیر إلى أن القیمة مفترضة. وتم هذا في الحاالت التي لم تتوفر فیها بیانات 
سفینة في حین أن معهد بحوث المحیطات والصید یذكر أن الرقم یبلغ  350(**) وفقا لوزارة الصید واالقتصاد البحري، فإن عدد السفن یصل حوالي إلى 

 سفینة لیقع داخل هذا النطاق. 200. واختار هذا البحث استخدام المتوسط وهو 90
نة تجاریة تصید األخطبوط مفترض، وتم استبداله بنسبة احتسبت بین األسماك البحریة التجاریة واألسماك (***) متوسط الرواتب للبحار العامل على سفی

 البحریة بدون محركات (في ضوء أن متوسط الراتب للصیاد الذي یصید األخطبوط على قوارب الكانو بدون محركات غیر معلوم).
یة أن السفینة التجاریة الضخمة التي تعمل في صید األخطبوط على السواحل تبلغ قیمتها في (****) تكلفة اإلهالك للهیكل مفترضة استنادا إلى فرض

 عاما. 30و 25ملیون دوالر ویتراوح عمرها بین  50المتوسط 
 (*) النجمة تشیر إلى أن القیمة مفترضة. وتم هذا في الحاالت التي لم تتوفر فیها بیانات مباشرة.
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لعمالة (دوالر)منها: تكلفة ا  4,000 8,600 

 550 100 تكلفة اإلهالك السنویة (دوالر)

 في المائة من إجمالي اإلیرادات 15* في المائة من إجمالي اإلیرادات 15* تكلفة الفرصة البدیلة لرأس المال

  80.7 15  تقدیرات نصیب الفرد من الثروة الطبیعیة (دوالر)

 (األوقیانوسیة) األسماك البحریة  –الصید الحرفي 

 حین نبحث تحدیدا األسماك البحریة، فمن المهم التأكید على أن المخزون السمكي الذي نشیر إلیه ینتمي لمنطقة فرعیة تمتد من المغرب حتى

واحد ولذلك یصعب مناقشة استنفاد األسماك في بلد  67مالیین طن. 10وتشیر التقدیرات إلى أن هذا المخزون یصل إلى حوالي  السنغال.

بل یصعب للغایة عزل الجزء من األسماك "الذي یقتصر انتماؤه إلى المیاه الموریتانیة" حیث أن معظم األسماك تتحرك  نظرا لهجرة األنواع.

ویقلل هذا أكثر من مستوى الثقة في البیانات محل  وتهاجر حسب المواسم وتغیر درجات الحرارة وقائمة أخرى طویلة من العوامل البیئیة.

أكثر مالئمة ومصداقیة  –في ضوء ما ذكرناه آنفا  –مالحظة، حیث أن اتخاذ نهجي إقلیمي لتقدیر ثروة القطاع السمكي سیكون ال

 من الناحیة المنهجیة.

وفي هذه الحالة أیضا، فإن  قارب تقلیدي "بیروج" بعملیات صید األسماك البحریة حالیا، یعمل ثالثة أرباعها بمحركات. 400یقوم حوالي 

كفاءتها أعلى بدرجة ملحوظة من المحركات التي تعمل بدون محركات، وٕان كانت تزید كفاءتها بدرجة غیر متناسبة في حالة صید 

ویرجع  مرة في صید األسماك عن هذا النوع من الزوارق بدون محرك. 2.5أما زوارق الصید الحرفي من نوع الكانو ففعالیتها تزید  األخطبوط.

عدد الرحالت التي تقوم بها زوارق الكانو ذات المحركات أكبر كثیرا (سنویا) من زوارق  إلى عدة عوامل منها على األخص: هذا الفارق الكبیر

) نتیجة الرتفاع نوعیة األسماك التي یتم صیدها وأسالیب الحفظ األفضل فإن سعر األسماك التي تصطادها زوارق 2الكانو بدون محركات، 

وبالمثل، فإن إجمالي التكالیف أعلى (أكثر من  ى مرتین من أسعار األسماك التي یتم صیدها بقوارب بال محركات.بیروج ذوات المحركات أعل

كما أن هناك فوارق في الرواتب، حیث یحصل الصیاد الذي یعمل على قوارب  خمسة أمثال) في حالة الصید الحرفي بمحركات. 

دوالرا) على راتب نظیره على قارب بال محركات  23انیة یومیا، حوالي أوقیة موریت 7000بمحركات على راتب یزید مرتین (

 دوالرات). 10أوقیة موریتانیة یومیا، حوالي  3000(

 .2013ممثلي المعهد الموریتاني لبحوث المحیطات والصید في نواذیبو في فبرایر شباط  مصدر التقدیرات مقابالت مع  67
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ویمثل الصید الحرفي نسبة ضئیلة من الثروة، من حیث صافي القیمة الحالیة، أو في حالة صید األسماك البحریة بمحركات بال محركات فإن 

 ا بالسالب، ما یشیر إلى أن مبلغ المدخالت المستخدمة في استخراج هذا المورد أعلى من قیمة المخرجات أو اإلنتاج.حجم الثروة یصبح تقریب

ورغم التحذیرات المنهجیة وراء هذه النتیجة، فإن ارتباطها بالموضوع مازال قائما؛ وفي الوقت ذاته، من الجدیر بالذكر أن قطاع 

  یوفر فرص العمل ودخل الكفاف لجزء كبیر من األسر شدیدة الفقر. اإلنتاج الحرفي مه للغایة حیث أنه

في المائة من إجمالي تكالیف القوارب التي تعمل بدون  50وبالنظر بشكل أكثر تحدیدا إلى تكالیف العمالة، فإنها تمثل حوالي 

ات (بسبب ارتفاع الرواتب وزیادة في المائة من إجمالي تكالیف القوارب ذات المحرك 60محركات في صید األسماك البحریة، و

 رب).اعدد العاملین على متن القو 

 االفتراضات الرئیسیة المستخدمة لحساب الثروة للصید الحرفي لألسماك البحریة .5الجدول 

أسماك بحریة –الفرضیة   قوارب بمحركات قوارب بال محركات 

 300 100  0عدد القوارب في السنة 

مو القوارب سنویان  في المائة 4 في المائة 1* 

 وحدة 1500* وحدة 200* الحد األقصى لألسطول (خالل عمر جیل واحد)

 2.1 0.08 متوسط الصید یومیا (طن)

 200 140 عدد الرحالت سنویا

 250 100 متوسط السعر للطن (دوالر)

 70,000 13,500 متوسط إجمالي التكلفة للقارب (سنویا، دوالر)

 45,000 6,500 منها: تكلفة العمالة (دوالر)

 550 100 تكلفة اإلهالك سنویا (دوالر)

 تكلفة الفرصة البدیلة لرأس المال
في المائة من إجمالي  10*

 اإلیرادات

في المائة من إجمالي  10*

 اإلیرادات
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(دوالر)تقدیرات نصیب الفرد من الثروة الطبیعیة   -5 185.7 

 

 خطبوط واألسماك البحریةاأل –الصید التجاري 

ففیهما یتركز  ) صید األخطبوط2صید األسماك البحریة، و( یأخذ هذا البحث في اعتباره فئتین مختلفتین لتقدیرات ریع الصید التجاري:

 1040دوالرا و 1475ملیار دوالر على التوالي؛ أو من حیث نصیب الفرد  3.6ملیارات دوالر و 5معظم الثروة، إذ یشكالن معا 

 دوالرا على التوالي.

تعد اإلجابة على هذا السؤال  هل تبقى هذه الثروة في موریتانیا، أو على األقل تفید إلى حد ما السكان المحلیین؟ وهنا یطرح سؤال مهم نفسه:

یة بل تتجه إلى القارة فجزء كبیر من هذه األسماك ال تنزل إلى األرض الموریتان معقدة، لكن اإلجابة السریعة علیه تمیل إلى جانب النفي.

وتتجاوز هذه الظاهرة حالة موریتانیا الخاصة فهي شائعة في عدید من البلدان  األوروبیة أو إلى جزر الس بالماس القریبة جدا جغرافیا. 

ة الثروة السمكیة قبالة في المائة) من قیم 10النامیة الغنیة بالموارد البحریة، والتي ال تستطیع الحصول إال على نسبة ضئیلة (تقل غالبا عن 

 68وتحصل أساطیل الصید األجنبیة على الباقي. سواحلها والتي تصل إلى عدة ملیارات من الدوالرات.

حیث تعیش وتزداد أهمیة قدرة البلدان الغنیة بالموارد السمكیة على تقدیر ورصد الثروة الموجودة في میاهها اإلقلیمیة في بلدان مثل موریتانیا، 

صید فیها على الكفاف وتضم صیادین یعملون على نطاق صغیر ویتسمون بالعوز المزمن من الناحیة االجتماعیة االقتصادیة، مجتمعات ال

من الواضح أن ضعف هذه المجتمعات المحلیة ال یرجع فقط إلى  للبروتین. -بل المصدر الوحید  –والتي تمثل األسماك لها أكبر مصدر 

سماك أو إلى القدرة على الحصول على موارد عالمیة متناقصة نتیجة الصید الجائر، فهناك عدد من المشاكل المنافسة مع أساطیل صناعة األ

ضعف الخدمات الصحیة والتعلیمیة، وسوء استهداف شبكات األمان االجتماعي، وسیاسات الدعم المشوه،  الرئیسیة األخرى وهي:

 69 وغیاب المشاركة في عملیة صنع القرار.

 ,U.N. urges foreign fishing fleets to halt ocean grabbing”, 20 October 2012“مقال رویترز:   68
 idUSBRE89T0PG20121030-fisheries-http://www.reuters.com/article/2012/10/30/us 

69  Fisheries and the right to food, FAO, 2009 
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سفینة،  500و 400ثنا وما قمنا به من مقابالت أن عدد سفن الصید التجاري العاملة في المیاه الموریتانیة یتراوح حالیا بین وقد أظهر بح

ومن الغریب أن عدد السفن التي تقوم بصید األخطبوط یتجه نحو  تتخصص مناصفة تقریبا في صید األسماك البحریة واألخطبوط.

لة الماضیة، وذلك یرجع ألسباب تعود في معظمها إلى تراجع الطلب العالمي بسبب األزمة االنخفاض على مدى السنوات القلی

 التي شهدها العالم في السنوات األخیرة وكذلك محاولة الحكومة الحد من عدد التراخیص.

وفي الوقت  األخطبوط بالطن.ویظهر هیكل كمیات الصید الذي تقوم به السفن التجاریة أن كمیات األسماك البحریة أكبر كثیرا من كمیات 

وتتناسب تكالیف هذه السفن مع حجمها  مرة على سعر الطن من األسماك البحریة. 20ذاته، فإن سعر الطن الواحد من األخطبوط یزید 

كما أن  سنویة.في المائة من إجمالي التكالیف ال 20و 15وتطورها من حیث تكلفة العمالة وأنظمة التجمید والوقود، وهي تمثل وحدها ما بین 

لنوع االستثمارات المقدمة كبیرة أیضا نظرا لما تستخدمه من معدات وتكلفة الهیكل والمحركات، وبالتالي فإن تكلفة اإلهالك السنویة في هذا ا

انیا حول فبعد تطبیق البروتوكول الجدید بین االتحاد األوروبي وموریت ومعظم قوارب الصید التجاري أوروبیة. من الصید عالیة أیضا.

في المائة على األقل من العمال (باستثناء المسؤولین واألفراد المتخصصین تخصصا عالیا على متن  60صید األسماك، أصبح 

  السفن) من الموریتانیین.

یثیر القلق في أعین وفي ظل هذه الخلفیة، ینبغي التشدید على أن استنفاد الثروة السمكیة التي ال تظهر في الحسابات القومیة لموریتانیا أمر 

ویرجع هذا إلى أثر كل من ضعف أنظمة  المحلل االقتصادي، وینبغي أن یكون مصدر قلق أكبر في أعین صانعي السیاسات الوطنیین.

حقوق الملكیة في المصاید (على المستوى الوطني والدولي) وصعوبة الحصول على بیانات دقیقة موثوق فیها عن أسعار السوق واإلنتاج 

إن الخطر واضح، حیث أن بلد غني بالثروة السمكیة یمكن أن یسجل نموا إضافیا كل عام في  كالیف وفرص العمل في هذا القطاع.والت

الحسابات القومیة نتیجة لالستغالل المفرط غیر المستدام (فرضا) لذلك المورد، دون الحاجة إلى خصم هذا التناقص النظیر في رأس مال 

وجه الخصوص في حاالت مثل موریتانیا، في ضوء األهمیة االقتصادیة للقطاع، فإن إهمال أصول وعلى  المخزون السمكي.

 70طبیعیة كالمخزون السمكي من الحسابات القومیة قد یستتبع إغفاال خطیرة في الفهم واإلشراف على الصعید االقتصادي. 

 

 األخطبوط أسماك بحریة الصید التجاري –الفرضیة 

70  The Sunken Billions: The Economic Justification for Fisheries Reform.  Joint publication World Bank/FAO, 2008 
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0سنة عدد القوارب في ال  200(**) 230 

 في المائة 2 (*)في المائة 5 نمو القوارب سنویا

 (*)وحدة  500 (*)وحدة  600  الحد األقصى لألسطول (خالل عمر جیل واحد)

 3 60 متوسط الصید یومیا (طن)

 220 180 عدد الرحالت سنویا

 5,000 250 متوسط السعر للطن (دوالر)

ویا، دوالر)متوسط إجمالي التكلفة للقارب (سن   مالیین دوالر 3أقل من  مالیین دوالر 3أكثر من  

 (***)ألف دوالر  400 ~ ألف دوالر 800  ~ منها: تكلفة العمالة (دوالر)

 ملیون دوالر 2  ~ ملیون دوالر 2  ~ (****)تكلفة اإلهالك سنویا (دوالر)

 تكلفة الفرصة البدیلة لرأس المال
في المائة من اإلیرادات  15

(*) 
 (*)في المائة من اإلیرادات  15

(دوالر)تقدیرات نصیب الفرد من الثروة الطبیعیة   1’475  1’040  

 

م ئكغئر ئكضايعى هئكمفض ئكخئل ل ة ئكتذهب  ب هزيئف ةقخيذئ لمهجي  ئك

مورد خالل فترة االستخراج ویقدر ریع ال في حالة الغاز الطبیعي والنفط أیضا، تستند منهجیة هذا البحث إلى تحلیل صافي القیمة الحالیة.

 2013هي  السنة  71 في المائة على مجموع الریوع السنویة جمیعا. 4الخصم االجتماعي البالغ  معدل(سواء الغاز أو النفط) ثم یطبق 

 تعادل نهایة عملیات االستخراج. والسنة النهائیة، والسنة 

 

 

 لریاضي التفصیلي وارد في الفقرة عن القطاع الفرعي للتعدین.العرض ا  71
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  دد السكان من أجل الحصول على نصیب الفرد من الثروة.على ع Wوُیقسم الرقم النهائي 

 .وفیما یتعلق بقطاع النفط الخام، فإن قوة التقدیرات تضعفها التقلبات الجوهریة وتجزئة بعض المعلومات األساسیة مثل األسعار والتكالیف

دیدة الحساسیة لعدد كبیر من عوامل السوق من بینها فكما هو معروف فإن أسعار النفط الخام العالمیة تتسم باتجاهات شدیدة التقلب، وهي ش

ولهذا السبب، فإن هذا البحث یفترض سعرا ثابتا (معدال حسب التضخم بمرور  العوامل النفسیة، وبالتالي فإن التكهن بها أمر شدید الصعوبة.

ة الحصول على معلومات دقیقة عن المواقع وفیما یتعلق بالتكالیف اإلجمالیة لإلنتاج فإن صعوب دوالر للبرمیل. 100السنین) یعادل 

الموریتانیة دفع إلى اختیار متوسطات إقلیمیة ألفریقیا، والتي توفرها قاعدة بیانات على اإلنترنت إلدارة معلومات الطاقة األمریكیة 

 $/برمیل).45(

 15ریة بریطانیة، وتكلفة ثابتة لإلنتاج تعادل دوالر/ملیون وحدة حرا 8.5وفي حالة الغاز الطبیعي، یفترض هذا البحث سعرا للوحدة یبلغ 

ملیار  15.3بمعدل  2016ملیون دوالر، في حین افترض بدء اإلنتاج عام  600وتم تقدیر استثمارات مقدمة بمبلغ   72ملیون دوالر سنویا.

 في المائة. 3بنسبة  وفي هذه الحالة أیضا تم احتساب معدل تضخم 73 عاما. 22وحدة حراریة بریطانیة، مع نفاد المورد بعد 

 ویعد اكتشاف الغاز الطبیعي تحت األرض الموریتانیة إضافة هامة لزیادة تحفیز وتكثیف التنمیة االقتصادیة للبالد، مع توفیر حوافز قویة

ولن  74رتفعة حالیا،وفي الواقع فإن موریتانیا تعاني نقصا شدیدا في الكهرباء، كما أن تكلفة إنتاج الكهرباء م لتطبیق هدف الحد من الفقر.

، من المتوقع أن ینمو 2017وبحلول عام  تستطیع قدرات البالد على معالجة هذه المشكلة باستخدام أسالیب مستدامة قبل عدة سنوات.

میجاوات، نتیجة لزیادة الطلب المحلي لكن أیضا بسبب الزیادة الحادة في الطلب  500الطلب اإلجمالي على الكهرباء لیتجاوز 

  میجاوات). 400شركات التعدین لتنمیة مشاریع جدیدة (حوالي  من جانب

وسمحت حمالت التنقیب عن الغاز في المناطق البحریة بتحدید موارد هائلة من الغاز في حقل باندا، الذي تشغله حالیا شركة تالو 

میجاوات على األقل  350اء طاقتها ، ولذا فهي تكفي لتشغیل محطة كهرب75 أویل، والتي ُیعتقد انها تتجاوز تریلیون قدم مكعبة

 استنادا إلى تقدیرات خبراء البنك الدولي، وتستخدم أیضا في مشروع تحویل غاز حقل باندا إلى كهرباء.  72
سمح بالتعامل مع الفترة الزمنیة عاما ی 22یتفق هذا مع دراسات الجدوى التي جرت عن كمیات احتیاطي الغاز. عالوة على ذلك فإن فرض سقف لمدة   73

 هو السنة النهائیة. 2038ذاتها، مع اعتبار عام 
 بسبب ارتفاع سعر السلع األولیة للطاقة (المحروقات) والرتفاع نسبة الفاقد.  74
 القیاس المستخدم للغاز الطبیعي.  75
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ملیون دوالر) بهدف تسهیل إدراج برنامج طموح  100ویساند البنك الدولي الحكومة حالیا بمشروع ضمانات ( سنة تقریبا. 20لمدة 

 لتنمیة حقل الغاز.

 

 

. 

 الغاز النفط

في المائة 3  معدل التضخم في المائة 3   

سنة 25 الفترة الزمنیة سنة 22   

 وحدة (دوالر/برمیل أو دوالر/ملیون وحدة حراریة بریطانیة)سعر ال

 100 

)2013( ~ 

8.5 

)2016( 

 15 غیر متاح التكلفة الثابتة لإلنتاج (إجمالي، ملیون دوالر)

 600 غیر متاح التكلفة الرأسمالیة المقدمة (ملیون دوالر) /اإلنفاق الرأسمالي

ملیون 2.5 بریطانیة)اإلنتاج (سنویا، برمیل أو ملیون وحدة حراریة  ملیون 15.3   

 ملیون 130~ ملیون 250~ اإلیرادات (ملیون دوالر)

تكلفة وحدة اإلنتاج (دوالر/برمیل أو دوالر/ملیون وحدة حراریة 

 2.95 45 بریطانیة)

  550 930  (دوالر)تقدیرات نصیب الفرد من الثروة الطبیعیة 

 

لذئعى ة تذهب آذئصى ئك ب هزيئف ةقخيذئ لمهجي   ئك

تقرر في هذا البحث اختیار طریقة حساب إنتاج أراضي المراعي لبعض منتجات المراعي الرئیسیة مثل األلبان (من عدة أنواع من الحیوانات) 

 بالمعادلة التالیة: 2013وعلى هذا األساس، تم احتساب الثروة عام  واللحوم والشحوم والجلود.
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 76هي مجموع الریع. RRوحدة وهي سعر ال Pهي ثروة قطاع المراعي و Wحیث  

ض وجرت مقابالت في نواكشوط مع خبراء وممثلین من وزارة التنمیة الریفیة أتاحت بیانات تفصیلیة عن اإلنتاج السنوي للحوم واأللبان والبی

نة هي س 25ولمدة  2013) لقیم معزولة بغرض تقدیر حجم اإلنتاج بدءا من 2012-2007واستخدمت متوسط ست سنوات ( (بالطن).

ألبان الجمال وألبان األبقار وألبان الماعز وألبان  ومنتجات المراعي التي استخدمها هذا البحث كبدیل عن اإلنتاج كله هي: عمر جیل كامل.

لى وتم احتساب السعر ع األغنام والبیض (عدد البیض المنَتج) ولحوم الدواجن ولحوم الماعز ولحوم األغنام ولحوم الماشیة ولحوم الجمال.

 2012.77-2000أساس متوسط الفترة 

وفي ضوء هذه المقدمات، تم احتساب الثروة على أساس صافي القیمة الحالیة للعائد على األراضي (الریع من بیع منتجات الثروة الحیوانیة 

على أساس معدل نمو  وتم احتساب الریع مستقبال عاما. 25في  المائة على مدار  4المذكورة أعاله) باستخدام معدل الخصم البالغ 

 78في المائة. 2سنوي یبلغ 

 وتم احتساب الریع كالتالي:

 الریع = (مجموع) الریع * اإلنتاج * سعر الوحدة

 في المائة من اإلیرادات، بافتراض احتساب العائدات على المراعي. 45حیث (مجموع) الریع تمثله نسبة ثابتة تبلغ 

. 

متوسط اإلنتاج (ألف، 

)2012-2007طن،    

-2001متوسط السعر (

، دوالر للطن)2012  

 The Changing Wealth of Nations, Theنهجیة والبیانات حسب یشیران إلى الزمن ونوع منتج المراعي، على التوالي. والم iو   t الرمزان   76
World Bank, 2010 

 المصدر: وزارة التنمیة الریفیة الموریتانیة.  77
 ,Global Food Projections to 2020,Emerging Trends and Alternative Futuresالمتوسط التقدیري مفترض استنادا إلى:   78

Rosegrant, Paisner, Meijer and Witcover, International Food Policy Research Institute, August 2001  
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 206 144~ ألبان الجمال

 462 61~ ألبان األبقار

 215 50~ ألبان الماعز

 188 30~ ألبان األغنام

(السعر للبیضة) 0.25 1,750,000 البیض (عدد)  

 4,677 4~ لحوم الدواجن

 4,115 ~41 لحوم األغنام

 4,177 ~23 لحوم الماعز

 3,367 ~22 لحوم الماشیة

 3,733 ~25 لحوم الجمال

(دوالر) في تقدیرات نصیب الفرد من الثروة الطبیعیة 

2013 
2’017 

 

 إیضاحات منهجیة فیما یتعلق بالعوامل الخارجیة

امل حساب الریع في هذا البحث یستند إلى أسعار السوق وبیانات اإلنتاج وغیر ذلك من المعلومات أو االفتراضات، لكنه ال یتضمن أي عو 

 خارجیة ناشئة عن نشاط التعدین؛ سواء اإلیجابیة منها أو السلبیة مثل انبعاثات ثاني أكسید الكربون وتدهور األنظمة اإلیكولوجیة وتلوث

ترتبط عالوة على ذلك فإن العدید من اآلثار على التشغیل وبناء القدرات وتنمیة البنیة التحتیة المحلیة وتحسین الخدمات العامة ربما  المیاه.

وهذه مسائل ذات أهمیة وصلة كبیرة بالموضوع في الوقت ذاته؛ فالمنهجیة المستخدمة في هذا البحث  ارتباطا شدیدا بریع الموارد.

لیست معقدة بالدرجة التي تتضمن هذه العوامل أو التأثیرات الخارجیة (أو غیرها من العوامل المماثلة). وعالوة على ذلك، فحتى 

، فلیس من المتوقع تحقیق أي (تحسین) على مستوى الثقة في التحلیل بأسره، حیث أن اإلطار العام مازال لو كان ذلك ممكنا

 یعتمد بشدة على المستوى الكلي العالي واالفتراضات.
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